








গকাশকের হস্ত 
সাহিত্যি-পরিক্রমা বাংল! সাহিও] অঙ্থন্ধে আটটি 

প্রবন্ধের লমষ্ট্ি। বিষ-বস্তব সমক্লোপষে 
এবং লিখনপারিপাটেঃর সবসতার নানি. 
চিন্তগ্রাহী ও স্ুখপাঠা হইয়াছে । রবীন্দ্রনাণের 
কষিতাঁর মর্মে কোন্ সুরটি বারবার ঝস্কৃত হইয়াছে, 
অথবা বিহ(বীল(লেব ক।বাপ্রতিত! কোন্ পথ ধবিয়! 

,প্রবহিভ হইয়াছে, তাহ।!ৰ আলোচনা মনকে 
যেমন আকর্ষণ কবে, তেমনি বাংল! কবিতায় গ্রক্কতি 

বর্ণনার ধাবা এবং বাংলা! সাহিত্যে মহাকাব্য 

সম্পকিত বচনা ছুইটি তথ্য-সন্ভারে পাঠকদের 
চিন্তাব খোবাক জোগায় | বাংলা নাট্য-সাহিতোব 

ক্রমবিকাঁশেৰ সংক্ষিপ্র পর্চিয্লাট ধেমন যলোজ্ঞ, 
শরৎচন্দ্র সম্থন্ধে লেখাটি তেমনি মননশীলতাব 

পণ্রচায়ক | ইহাদের সহিত বাংল! সাহিতে] 
পাশ্চাত্য প্রভাৰ নিবন্ধে লেখক একটি প্রমোজনীয় 
আলোচমাব অবতারণা কবিয়াছেন। মর্বশেষ 

প্রবন্ধটি পর্বাপেক্ষা) মূল্যবান, বৈষ্ঞব-কাব্যে 
মুসলমান কবিরাও যে অসামাঞ্ঠ দান বাখিয়! 

শিল্পাছেন এ তথ্য প্রকাশ করিয়া লেখক হিন্দু 

নুদুলমান উতপ্ধ সমাঞ্জেরই উপকাব করিলেন! 

আমব! বিশ্ব(স ববি, বাংল! লাহিতা সমন্ধে অন্ুসন্ধিৎনু 

পক লাধায়ণ, এবং বিশেষ কবিয়। বাংল! তাধ! 

ও€ সাহিত্য রীহাদের প1ঠযত/লিক।র ত্বত্ত সেই 
স্কুল ছাঞআ্-ছাত্রীরা, এই গুদ্থ পাঠে লাভবাপ 

হইথেন। 
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সাহিত্য-গরিক্রম। 

্্ীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ 



প্রাকাশক 

শ্রীপুলক বন্দ্যোপাধ্যায 
'“ মাড়ক।"” 

৪৪এ, খাণী হর্ষমুখী বোড 

পাইকপাড়া, কলিকাতা 

২শ 

চযী। 
৮ শজ ভাদ্র ১৩৪৬ 

মূল্য এক টাকা 

মুদ্রাকর 

প্রীরাধারমণ দাজ 
ফাইন আর্ট প্রেস 

৬০, বিডন গ্্রীট, কলিকাত। 



বঙ্গবাণীব প্রতি ধাহাব অসীম শ্রদ্ধা 

এবং 

বঙ্গসাহিত্যেব উন্নতি ও জমৃদ্ধিব জন্য যিনি সর্বদা চেগ্টিত 

সেই বঙ্গগৌবব মনীষী 

ডক্টর শ্রীঘুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 
এম্১ এ বিঃ এল * ডি, লিটু, বাঁর্, গ্যার্ু, ল. 

মহাশযকে 

পবম শ্রদ্ধাব নিদর্শনবূপে 

এই সামান্ গ্রন্থখানি সমর্পণ করিলাম । 





ভন্সিক্ক। 

শ্রীমান কনক বন্য্যোপাধ্যাব তাঁহীব “সাহিত্য-পরিক্রমাব একটি ভূমিক! 

লিখিয! দ্িবাব জন্য আমাকে অন্গরোঁধ কৃবিযাঁছেন | বঙ্গ-সাঁহিত্যে তিনি 

পুবেই পবিচঘ লাভ কবিধাঁছেন এবং তীঁহার বিবিধ প্রবন্ধ নানা! মাসিক- 
পত্রিকাব শেভ। বর্ধন কবিয়াছে। স্থুতবাং আঁমি পবিচিতিচ্ছলে তাহার 

জযগান কব অনাবশ্তক মনে কবি। সাহিত্যপথেব এই নবাগত পথিকের 

শুভকামন। কবিবার অধিকার আঁমাব আছে । তীহাৰ স্বর্গত পিত। 

চাকচন্দ্র আমাঁব একজন আবাল্য স্ুহাদ্ ছিলেন। চাঁক্ন্দ্রের রচনা! বাংল! 

ভাঁষাব শ্রীবৃদ্ধি-সাঁধনে যেমন লহরিতা কবিযাছে, আঁধুনিককালে অধিক 
লোঁকের লেখা সেরূপ করে নাই, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইভে পারে। 
তাহাৰ সাহিত্যিক গবেষণা, তহাব উপন্াঁস ও অন্টান্ত মৌলিক রচন্য 

বঙ্গ-সাহিত্যেব যেবপ গৌবব বর্ধন কবিযাছে, কনকেব পক্ষে সেই উচ্চ 

আদর্শ অন্ুসবণ করা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইতে 
পাবে বলিষ! আমি আশা বাখি। কনকেব শিক্ষী দীক্ষা! ও চেষ্। তাহার 

পিতাঁবুই অনুপ্রেরণায় লব্ধ এবং এই পুস্তকর্থানি পাঠ কিয়! সেই কথাই 
বাবংবাঁব মনে উদ্দিত হর । চিস্তাথীলতা ও অন্থসন্ধিৎস! তাহার প্রবন্ধগুপিকে 

যে মূল্য দান কবিষাছে, তাহা! ভবিম্যতেব পক্ষে অত্যন্ত আশাগ্রদ বলিয়া! 
আমি মনে করি। বতমামে বিশ্ববিদ্ভালযে বাংলা ভাবার অনুশীলন যেরূপ 

সমাদর লাভ কবিতেছে, তাহাতে এই শ্রেণীর গ্রন্থ সাঁধারণ্যে সমাদৃত 

হইবে বলিগ্না আমি ভরসা কবি। 

কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয 
ছা রন শ্ীথগেজ্নাথ মিত্র 



গ্রচ্ছকারের নিবেদন 

“সাহিত্য-পবিক্রমাঁব প্রা সকল প্রবন্ধই কোনও না কোনও মাসিক 

পত্রে প্রকাঁশিত হইযাঁছিল। সেইগুলিকে এই পুস্তকে সন্নিবেশিত কবা 

হইল। প্রবন্ধগুলি বাংলা সাঁহিত্যেব ধাবাবাহিক ইতিহাস অবলম্বন বিষ! 
রচিত হয নাই। কাঁবণ, বিভিন্ন সমযে বিভিন্ন বিষে আলোচনা কবিতে 

করিতে নানাঁন্ বিষষে প্রবন্ধ বচনা কবিষাছিলাঁম। তবে এই প্রবন্ধগুলি 

হইতে আধুনিক বাংলা সাঁহিত্যেব অনেকগুলি ধাবাব সহিত পবিচয লাভ 
কর! সম্ভব হইবে। এই গ্রন্থে বাংলা গীতিকাব্য, মহাকাব্য, উপন্থ সি-সাহিত্য, 

নাট্য-সাহিত্য প্রভৃতিব উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধাবণ! 

দিবাঁর চেষ্টা কবিযাছি। আধুনিক যুগেব বাংলা! সাহিত্যেব উপব পাশ্চাত্য 
প্রভাবকেও অন্বীকাব কবিবাব উপাধ নাই । পাশ্চাত্য সাহিত্যেব প্রভাবে 
বাঁংল! সাহিত্য ঘে কতদিক দ্দিযা কত সমৃদ্ধিশালী তইয! উঠিয়াছে সে সন্বন্ধেও 

কিছু কিছু 'আতাঁষ দিবাছি ““বঙ্গসাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব” শীর্ষক প্রবন্ধে । 

এই গ্রন্থে মধ্যযুগের বৈষ্ঞব-সাহিত্য সম্বন্ধে আলে।চন। কবিয়াছিঃ এবুং সেই 
আলোচনা প্রসঙ্গে মুসলমান বাঁজালী কবিগণও যে বৈষ্কব-সাহিত্যেব শ্রীবৃদ্ধি- 
সাধনে কতখানি সহায়তা করিরাছিলেন সে কথা বলিবাছি। 

কলিকাতা! ও ঢাক! বিশ্ববিগ্ঠালয়েব প্রবেশিকা, হইতে বি, এ এম্, এ. 

পরীক্ষা! পরধস্ত বাংলা-ভাষা ও সাহিত্য পাঁঠ্যতাপিকাভূক্ত হওযায় বাংলা- 

সাহিত্যে এই ধরণের আলোচনাব প্ররোজন বৃদ্ধি পাইপ্নাছে। দেই অভাৰ 

খানিকটা পুবণ করিবার জন্য এই গ্রস্থখানি প্রণীত হইন। এক্ষণে বাংলা 
সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকবৃন্দের নিকট এম্থখানি সমাদর লাভ কবিলে আমার 
সকল শ্রম সফল জ্ঞান করিষ! কৃতার্থ হইব । 



1৩/০ 

পরিশেষে বলনা আবশ্যক যে আমার স্বর্গগত পিতৃদেব শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যো- 

পাধ্যাষেব আবাশ্য সুহৃদ? কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালযেব বঙ্গভাবাব অন্যতম 

অধ্যাপক বাধ শ্রীযুক্ত খগেন্্রনাথ মিত্র বাঁহাঁছব আমাব একান্ত শুভাকাজ্কী | 

তিনি এই গ্রস্থখানিব ভূমিক! লিখিষ! দিয়। আমাঁকে চিব-কৃতজ্ঞত! পাঁশে আবদ্ধ 
কবিয়াছেন ॥ ঢাঁক! বিশ্ববিদ্থালয়ের বঙ্গসাহিত্যের উপাধ্যায শ্রীযুক্ত মোহিত 

লাল মজুমদাঁব মহাশযেব অধ্যাঁপনাষ আধুনিক বাঁংল! সাহিত্য সঙ্গন্ধে আমাব 

অনেক মতামত গঠিত হইরাছিল। তাহাব অব্যাপনার কিছু কিছু টীকা- 

টিপ্ননী আমি এই গ্রন্থে বাবহাঁব কবিয়াছি। এই সুযোগে তাহাকেও আমি 

আমাব আন্তবিক কৃতজ্ঞত| জ্ঞাপন কবিতেছি। 

"আশ্বিন, ১৩৪৬ কনক বন্দ্যোপাধ্যায় 
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০্মুীস্পল্জ 

রবীন্দ্রকাব্যের মূল সবুর 

কবি ধিহারীলাল 

সাহিত্যে শরৎচন্দ্র 

বাংল! সাহিত্যে মহাকাব্য 

বঙ্গসাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব 

আধুনিক বাংল! কাব্যে প্রকৃতি বর্ণনা 

আধুনিক বাংলা নাট্যসাহিত্যেব ক্রমবিকাশ 

বঙ্গেব মুসলমান বৈষ্ণব কবি 
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স্াজ্ছিভ্ড-স্পন্ভিভ্জচ্া 

বীন্জকাব্যের মুল মুর 

সমগ্র বৈষ্চবকাব্যের মধ্যে যেমন ক্রমাগত সীমার বাধ তাঙ্গিয়া অসীমের 

নহিত মিলিত হইবার ব্যাকুলত। প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি রবীন্দ্ুকাব্যে 

অসীমের তীব্র আহ্বানে ব্যাকুল হইয়।! অসীমের সহিত মিলনের বানা 

আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । ত্রমাগত সীমাকে অতিক্রম করিয়া! অসীমের 

সহিত মিলনের জন্য রবীন্দ্রনাথ একান্ত উৎসুক । ইহাই তীহার কারা- 

সাধনার মূলকথা। অতি কিশোর বয়সেই রবীন্ছনাথের কবিমানস অসীমের 

এই ধাহ্ব।ন শুনিয়াছিল, এবং সেই লময়কার রচনার মধ্যেও মাঝে মাঝে 

এই অলীমের আহ্বানেব স্ুরটি বাজিগ্নাছে। এখনও তীহার কাব্যে সেই 

ন্রই ধ্বনিত হইতেছে । কবি চিরকাল বলিরছেন--"আগে চল্ আগে 

চল্ ভাই*, এবং তিন্নি তাঁহাব জীবনস্বতিতে বলিয়াছেন, “আমার ভো 

মনে হয় আমার কাব্যরচনার এই একটি মাত্র পালা । সে পালার নাম 

দেওয়! যাইতে পারে “সীনার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের 

পালা" 1৮ বালক রবীন্দ্রনাথ অনিশ্চিত আশঙ্কায় “ভৃত্যারাক্কতন্তের 

কঠোর শাসনে খড়ীর গণ্ভীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতেন বটে! কিন্তু সেই: 
বয়সেই অলীযের আহ্বান তাহার চিত্তকে অসীমের প্রতি আকুষ্ট করিয়া- 
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ছিল। তিনি একটু ফাক পাইলেই বাহিরের জগতের মধ্যে--অসী্ 
আকাশের মাঝে তাহার উৎস্থক দৃষি প্রসারিত করিয়। দিতেন। এ- 

সম্বদ্ধেও তিনি তাহার ভ্রীবনস্থিতিতে লিখিয়াছেন--“বাড়ির বাহিরে 

আমাদের যাঁওয়৷ বারণ ছিল, এমন কি বাড়ির ভিতরেও আমর যেমন- 

খুসি যাওয়া! আসা করিতে পারিতাম না । সেইন্ট বিশ্বপ্রকৃতিকে আমরা, 
আড়াল-আর্ডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়! একটি অনন্ত প্রসারিত 
পদার্থ ছিল যাহ! আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব গন্ধ দ্বার- 

জানালার নান! ফাক-ফুকর দিয়! এদিক-ওদিক হইতে আযাকে চকিতে 

ছু'ইয়া বাইত । সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নান! ইসারার় আমার 

সঙ্গে খেলা করিবার নান! চেষ্টা কয়্িত। সে ছিল যুক্ত, আমি ছিলাম 
বন্ধ-্মিলনের উপাদ্ধ ছিল না, সেইজন্। প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল গুবল। 
আঁ সেই খড়ির গণ্ডি মুছিয়া গ্েছে। কিন্তু গণ্ড তবু ঘোচে নাই।” 
বিশ্বপ্ররূতি কবির কাছে অসীমের এই আহ্বান আনিয়া! পৌছাইক়। দিত- 
অতি কিশোর বস হইতেই তিনি বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে অসীমের সন্ধান 

পাইয়াছিলেশ এবং সেইজস্ত তাহার বালককালের রচন! হইতে আরস্ত 

করিয়া আজ পর্ধস্ত রচিত সকল কাবোই নিজেকে বিশ্বপ্রক্কৃতিব শোভা- 

সৌনর্ধের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া! দিবার ব্যাকুল বাঁসন। প্রকাশ পাইয়াছে। 

“বনফুল? “কবিকাহিনী” গ্রভৃতি বালককালের কাঁব্যেও কবি দেখাইয়াছেন 

যে বিশ্বপ্রকৃতিব সহিত মাণব-সন্বদ্ধ কত নিবিড়--কত ঘনিষ্ঠ । উল্লিখিত 

কাব্য ইখানিতে দেখ! যায় থে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে কবি অসীমের সন্ধান 

পাইয়াছিলেন। “ৰনফুপে”র মধ্যে কবি হিমালয়ের বর্ণনা করিয়াছেন ॥ 

সেই বর্ণনার হ্গে অসীমের উদ্দেশে নির্বরের যাঁত্রাব কথাও আছে। 
নিরুর অশীমের বুকে গিম্! আত্মসমর্পণ করে আর সেই সঙ্গে সঙ্গে কবির, 
সীমাবদ্ধ মনও অসীমের দহছিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়! উঠে।-- 
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প্রদীপ্ত তুঘারচ় 
হিমাত্রি-শিখর-দেশে পাইছে প্রকাশ। 

অসংখা শিখরমাল! বিশাল মহান্। 

ঝঝরে নির্ঝর ছুটে, শৃঙ্গ হ'তে শৃঙ্গে উঠে 

দিগন্ত সীমায় গিয়া যেন অবসান। 

মান্য বিস্ময়ে ভয়ে দেখে' রয় জ্তব্ধ হঃয়ে 

অবাক হইয়া! যায় সীমাবদ্ধ মন। 
আকাশের নক্ষত্ররাঁজি হইতে কবির কাছে অসীমের আহ্বান আসিত-- 

নক্ষত্রনিচ্ন খোল! জানালায় 

উকি মারিতেছে মুখের পানে, 

খুপিয়৷ মেলিয়! অসংখ্য নরন 

উকি মারিতেছে যেন রে গগন, 
জাগিয়। ভাবিয়া! দেখিলে তখন 

অবশ্ত বিজয় উঠিত কাপি। --বনফুল 
“বনফুলে”র নায়িক কমল! বিশ্বপ্রকৃতিব অসীমতার মধ্যে বাইবাৰ বাসনা 
প্রকাগধ করিয়। বপিয়াছে-. 

আয় তবে ফিরে যাই বিজন শিখরে, 

নির্বর ঢালিছে যেথা স্ফটিকের জল, 

তিলী বছিছে যেথা কলকল স্বরে, 

লুবাস নিঃশ্বাস ফেলে বন-ফুলদল । 

ই1 আমাদেব কবির নিজেরই অন্তরের বাসন! । 
"কবি-কাহিনী”্ব প্রথম সর্গেই কাব্যের নার়ক-কবি তাহার টশশব 

কালের যে পবিচয় দিয়াছে তাহার সহিত অসীম বিশ্বপ্ররুতির সহিত 

দিলনোম্থখ রবীন্দ্রনাথেরই বালক-কালেষ কথ। প্রকাশ পাইয়াছে ।_- 
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জননীর কোল হ'তে পালাত ছুটিয়া, 

প্র্কতির কোলে গিয়া করিত সে খেল!। 

ধর্গিত সে প্রজাপতি, তুলিত তে ফুল 

বসিত সে তরুতলে, শিশিরের ধার! 

ধীরে ধীরে দেহে তার পড়িত ঝরিয়া। 

ববীজ্নাথ ঝালো বাহিরের জগতের সহিত মিলিবাব লুযোগ পান পাই 

শকিস্ত “কবিকাহিনী”্র শিশু-কবি অবাঁধে বাহিবরেব জগতে খেল! কিয় 

বেড়াইত এবং অসীমের সংস্পর্শে আসিয়! উৎফুল্ল হইয়া উঠিত ।-- 
প্রফুল্ল উবার ভূষ! অরুণ-কিন্বুণে 

বিমল সরসী যবে হ'ত তারাময়া, 

ধরিতে কিবণগুলি হইত অধীব। 

যখনি গে। নিশীথের শিশিরা শ্রুজলে 

ফেলিতেন উষাদেবী স্থপ্রভি নিঃশ্বাস, 

গাছপাল| লতিকার পাত। নড়াইয়া, 

ঘুম ভডাইয়! দিয়া থুমস্ত নদীর, 

যখনি গাঁহিত বাখু বন্ত-গাঁন তার, 

তখনি বালক-কবি ছুটিত প্রান্তরে, 

দেখিত ধানের শীষ ছুলিছে পবনে । 

দেখিত একাকী বসি” গাছের তলায়, 

দ্বর্ণময় জলদের সোপানে সোপানে 

উঠিছেন উষাদেবী হাসিয়া! হাসিয়া । 

তগ্পব্র--- 

প্রকৃতি আছিল তার সঙ্গিনীর মত । 
নিজের মনের কথা ঘত কিছু ছিল, 
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কহিত প্রকৃতি-দেবী তার কানে কানে, 

প্রভাতেব সমীরণ ষথ! চুপিচুপি 

কহে কুন্থমের কানে মরম-বাবতা । 

কবির ধর্ম কি এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথেব ধারণ! তাহার বালক কালেই 

গঠিত হুইয়! গিগ্লাছিল। কবি-মানস যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়। ক্রমাগত 
সীমাকে উত্তীর্ণ হইয়া অসীমাক পাইতে চাহে এই কথ| তাহার “কবি 

কাহিনী'তেই প্রকাশ পাইয়াছে । 

স্বাধীন বিহঙ্গ-দম কবিদেব তরে, দেবী, 
পৃথিবার কারাগাব যোগা নহে কভু । 

অমন সমুদ্র-মম আছে বাহাদের মন, 

তাহাদের তবে, দেবী, নহে এ পৃথিবী । 

তারের উদাব মন আকাশে উড়িতে চায় 

পিঞ্জরে ঠেকিয়া পক্ষ নিম্নে পড়ে পুনঃ, 

শিরাশায় অবশেষে ভেঙে চুরে যায় মন, 

জগৎ পরায় তাব! আকুল বিলাপে । 

কবিব কিশোর বয়সে রচিত “ভগ্রহদয়ে্র মধোও দেখা যাঁর যে বিশ্ব 

প্রকৃতি কবির কাছে অসীষের আহ্বান আনিষ! দিয়াছে । করবি সেই 

অসীমের মধ্যে নিজেকে প্রসাবিত কবিগ্লা দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়। 

উঠিয়াছেন।__ 

গ্রাণেব সমুত্র এক আছে যেন এ দেহ-মাবারে, 

মহা! উচ্ছ্যাসের সিক্ধু রুদ্ধ এই ক্ষুদ্র কারাগারে, 
মনের এ রুদ্ধ শ্োত দেহখানা করি” বিদারিত 

সমস্ত জগৎ যেন চাছে সখী করিতে প্লাবিত | 
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অনস্ত আকাশ যদি হ'ত এ মনেব ভ্রীড়াস্থল, 
অগণ্য তারকারাশি হ'ত তার খেলনা কেবল, 

চৌদিকে দিগন্ত 'আসি” কধিত ন| অনন্ত আকাশ, 
প্রকৃতি জননী নিজে পড়াঁত কালের ইতিহাস, 

দ্ররন্ত এ মন-শিশু প্রকৃতির স্তন্ত পান করি 

'আনন্দ-সঙ্গীত শ্োতে ফেলিত গে! শৃন্ততল ভরি? । 

অসীষের সহিত মিলনের যে বানা কিশোর কবির মনে পু্তীতৃত হইয়া 
উঠিগ্নাছিল উহ! তাহার পরবর্তাকালের সকল কাঁবোই প্রকাশ পাইয়াছে। 

ন্গীতাঞ্জলি"তে অসীমের উপলব্ধিতে তীভার -মানন্দের কথা ম্পষ্টভাবেই 

ব্যক্ত হইয়াছে ।--. 

সীমার মাঝে অসীম তুমি 

বাজাও আপন সুর 

আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ 

তাই এত মধুর | 

প্উৎসর্গে্র “আবর্তন” কবিতাতেও কবির এই আনন্দ স্থু পরিস্ফুট-- 
অলীম নে ঢান্ন সীমার নিবিড় সঙ্গ 

সীমা হ'তে চার অসীমের মাঝে হারা । 

অতি কিশোর ধরসেই কবির এই ধরণের উপলব্ধি জাগিয়াছিল। 

তিনি তখন হইতেই পথিক বেশে ক্রমাগত যাত্রঃ করিয়া চলিতে চাঁন 

এবং সকলকে তাহার যাত্র-পথের সঙ্গীরূপে লইন্ন! তিনি অগ্রসর হইতে 

চাহেন__ 
ছুটে আয় তবে,_-ছুটে আগ সবে, 

অতি দুর দূর বাব, 

কোথায় বাইবে ?--কোথায় যাইব । 
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জানি ন।৷ আমর! কোথায় যাইব -- 

সমুখের পথ যেথ! লে বায়, 

"প্রভাত সঙ্গীতে” কবি ঘখন তাহার লিজের প্রতিভ| সম্থন্ধে লচেতন 
হুইয়! উঠিয়াছেন তখন হইতে অসীমের আহ্বান তাঁহার ঘনকে খুব বেশী 

করিয়। আলোড়িত করিষাছে । “সন্ধ্যাসঙ্গীতে” কবির মন ছিল অবরুদ্ধ । 

তখন 'অসীমের মহিত তাহার সম্পর্ক অতি অল্প। সেইজ্জন্ত এ কাব্য 

অসীমের সহিত মিলনের জন্য অবরুদ্ধ অবস্থার বাকুলত! প্রকাশ পাইন্নাছে। 

কিন্ধ প্রভাত লঙ্গীতে” অসীষের নহিত মিলনের আনন্দে কবি উল্লসিত । 

«প্রভাত সঙ্গীতে”র প্রতোকটি কবিতার মধ্যে আনন্দের সেই উচ্দুল তরঙ্গ 
অন্ভৃত হয়। প্প্রভাঁত উৎসৰ” কবিতায় এট অনীমের আহ্বানে কবির 

উন্মুক্ত হৃদয় উন্মত্ত হইয়া! অসীমের দিকে প্রসারিত হইয়াছে । সীমাবদ্ধ 
কবিমন ভ্ঠা 'অসীমের আভাস অনুভব করিঘা উল্লসিত হইয়া 

গাহিয়! উঠিয়াছে__- 
হৃদয় আজি মোঁর কেমনে গেল খুলি” 

জগৎ আসি' সেথা! করিছে কোলাকুলি । 

অন্পীম 'নন্তের আহ্বান ফবির কানে পৌছিঘাছে। তিনি দেই অনন্ত 
'অসীমকে উপলব্ধি করিয়া বলিগ্নাছেন-_- 

আকাশ, এস এস ডাকিছ বুঝি তি, 
গেছ্ছি তে৷ তোরি বুকে আমি তে হেথা নাই । 

আকাশ পারাবার বুঝি হে পার তবে, 
আমারে লও তবে, আমারে লও তবে। 

মোহিতচন্ত্র সেন মহাশয়ের সম্পাদিত রবীক্জ-কাবা-গ্রস্থাবলীতে “সঙ্ধা।- 

সঙ্গীতে*র কবিতাগুলির তিনি নামকরণ করিয়াছিলেন “হদয়-অরণঃ। 



৮ সাহিত্য-পরিক্রম! 

বাস্তবিক কবির মন তথন অরণোর অন্ধকারে বিশ্বপ্রকৃতি ও অসীম হইতে 

বিচ্ছিন্ন ছিল। কবি নিজেই প্প্রভাতসঙ্গীতে”্র প্পুনমিলন+ কবিতান্ তাহার 
ফাব্যসাধনার ইতিহাসে হুইটি বিশিষ্ট যুগেব উল্লেখ করিয়াছেন । 

হদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে, 

দিশে দিশে নাহিক কিনারা, 
তারি মাঝে হন্ু পথহাবা | 

ইছা হইতেছে ““সন্ধ্যাসঙ্গীতে”র যুগ । 

ইহার পরে '“ইদয়-অরণ্য” হইতে কবির 'নিশ্রুমণ+ হইয়াছে--তিনি 

“নিরুদ্দেশ বাত্রা? করিয়। অসীমেব দিকে ঘাত্র। কর্িয়াছেন-_ 
'আজিকে একটি পাখী পথ দেখাইয়া! মোবে 

আনিল এ 'অবণ্য-বাহিবে, 

"আনন্দে সমুদ্রের তীরে । 

ইছা হইতেছে "»প্রভাত-সঙ্গীতেশর যুগ । তখন প্রকাশের আনন্দে 

কবির মন-প্রাণ বিভোর হুইয়। উঠিয়াছে-_-অসীমের "আভাস পাইনা তখন 

কবিচিস্ত আনন্দিত। “প্রভাত-সঙ্গীতে্ই প্রকৃতপক্ষে অসীমের সহিত 

কবির মিলন ভইয়াছিল। কবির “কৈশোরকঃ পর্যায়ের রচনায় অখ্খবা 

"সন্ধ্যাসঙ্গীতে”” কবির সহিত অসীমেরু মিলনু কখনও হইয়াছে আবার 

কথনও বা সেই মিলন, ছিয় হইয়াছে। কিন্তু "প্রভাতসঙ্জীত” ও ইহার 

পরবর্তীকালে রচিত সমব্তড কাবোই কবির অন্তরের গতিবেগ 'অ্বোত” হইয়া 

ভাঁসিয়। চলিয়াছে-- 

গগৎ-শ্রোতে ভেসে চল, যে যেথা আছ ভাই। 
চলেছে যেথ! রবি শশী চজ রে সেথা যাই। --আোত 

“প্রভাত সঙ্গীতে”ই “্জনন্তু-জীবন, নামক কবিভায় কথির এইরূপ তাৰ 

প্রকাশ পাইগ়্াছে ।-- 



রবীন্দ্রকাবোর মূল সুর ৯ 

এই জগতের মাঝে একটি সাগর আছে 

নিম্তন্ধ তাহার জলরাশি, 

চাবিদিক হ'তে সেথ| অবিরাশ বিশ্রাম 

জীবনের শ্োত মিশে আমি”। 

পৃথ্বী হ'তে মহাক্্রোত ছুটিতেছে নিশিদিন 
সেই মহাসাঁগর-উদ্দেশে, 

আমরা মাটির কণা জলশ্রোত ঘোঁল। করি, 

অবিশ্রাম চলিয়াছি হেসে, 

_ সাগবে পড়িব অবশেষে । 

জগতের মাঝখানে, সেই সাগরের তলে 

রচিত হত্তেছে পলে পলে, 

অনস্ত-জীবন মহাদেশ, 

কে জানে হবে কি তাহ! শেষ ? 

অসীমেব আকর্ধণেই কবির প্রতিভা-নির্ঝরের স্বপ্রভঙ্গ হইয়াছিল । 

নির্কর গিবিগহবরে আবদ্ধ ছিল। সেথানে বাহিরের আগতের আলো- 
বাতন্সি প্রবেশ লাভ করিত না। অকনম্মাৎ রবিরশ্টির আলোকপাঁতে সেই 

নির্ঝর প্রবলবেগে বাহির হইয়! পড়িল আলো-বাতাসের জগতে এবং অপূর্ব 
ছন্দে ও গানে নৃত্য করিতে করিতে অসীমের উদ্দেশে যাত্রা করিল।: 
ইহা তে! কবিরই ম্থিজের কাবসাধনার কথ।। যতদিন তিনি অসীম 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইল! অন্ধতাবে আপনাতে আপনি আবদ্ধ ছিলেন ততদিন 

তাহার এক ন্ুগভীর বিষ্ত! ছিল। এই বিষাদ 'ও নৈরাশ্তের ভাব 

কবির “প্রতাতসঙ্গীতে*্র পূর্ববর্তী দকল কাব্যেই স্ুপরিষ্ফুট। কিন্ত 
“প্রভাতসঙ্গীতে” তাহার দেই শ্বপ্নদশা খুচিয়া গিয়াছিল। তিনি, 

বলিয়াছেন__ 



ও সাহিত্য-পরিক্রম 

জাগিয়া! দেখিস আমি আধারে রয়েছি আধা, 

আপনারি মাঝে আমি আপনি রমেছি বাধা । 

রয়েছি মগন হয়ে আপনারি কলশ্বরে, 

ফিরে আমে প্রতিধ্বনি নিজেব্রি শ্রবণ ”পরে। 

এই উপলন্তির সঙ্গে সঙ্গে অনীমের ডাক কবির অন্তরে পৌছিয়াছিল-- 

'অসীমের আহ্বানে কবির প্রতিভা-নির্বরিণী আোতম্থিনীর মতই উচছ্ুল 

তরঙ্গে গপিয়া বহিয়। ছুটিয়া চলিয়াছে। কবি অসীমেব ডাক শুনিতে 

পাইরাছেন।-_ 
কি জানি কি হ'ল আঙ্ি, জাগিগনা উঠিল প্রাণ, 
দুর হ'তে শুনি ষেন মহাসাগরের গান । 

ডাকে যেন_ডাকে যেন--সিম্ধু মোবে ডাকে যেন! 

আজি চারিদিকে মোর কেন কারাগার হেন। 

ওই ষে হৃদয় মোর আহ্বান শুনিতে পারু। 

কে আসিবি কে আসিবি কে তোরা আসিবি আর । 

সীমাবদ্ধ কবিমন সীমার বাধন ভাঙ্গির। নিঝবের মত আঅসীমের বুকে 

নিজেকে বিলীন করিয়! দিবান জন্য উৎসুক । কবি যাত্রা কখিবেন 

'অনস্ত-অসীম পথে__ 

আমি যাঁব_-আমি যাব--কাথাম সে কোন্ দেশ-__ 

জগতে ঢালিব প্রাণ গাহিব কঙ্গণ! গান । 

উদ্বেগ অধীর হিয়া নুদুর সমুদ্রে গিয়। 
সে প্রাণ মিশাব আর সে গান করিব শেষ ! 

প্প্রভার্ত সঙ্গীতের (প্রভাত উত্সব এবং “নির্ঝরের স্বপ্রতঙ্ক” এই 
স্ইরটি কবিতাঁতেই কবির অন্তরকে অসীধের মধ্যে প্রীসাধ্রিত করি! দিবার 
স্সাকাজণ খুব বেশী করিয়া প্রকাশ পাইনাছে । 



রবীন্্রকাব্যের মূল স্থুর ১ 

"প্ররৃত্তির প্রতিশোধ” নাটিকাতে এই একই ভাব ব্যক্ত হুইয়াছে। 

“প্ররুতির প্রতিশোধের সপ্র্যাসী ভববন্ধন ছিম্থ করিরা অসীমকে পাইবাঁর 

জন্য তপস্যা! করিয়াছে । সে বলিধাছে, “অনন্তের পারাবারে ভাসাফেছি 

তরী।” কবি নিজেই &ঁ নাটিকাঁর তাৰ ব্যাখ্যা করিয়া বলিগ্নাছেন-- 

“সন্ন্যাসী লোকালিয়কে তুচ্ছ যারা, অদ্ধতার গহ্বর ঝ'লে সমস্ত ত্যাগ 

ক'রে দুরে চ'লে গেল । আকাঁশের রস-বর্ণ-গন্ধ-ছট! সব তার ঠচতনোর 
থেকে অপসারিত হ'ল। সে আপনাকে আপনার মধো প্রতিনংহার ক'রে 

অসীমকে পাবার জন্য পণ কর্ল। তারপর কোথা থেকে একটি ছোট 
মেয়ে দেখা দিল, সে নিরাশ্রয় ছিল, সন্ম্যাসী তাকে গুহায় নিরে এল। 

মেয়েটি তাঁকে ধীরে ধীরে স্নেহের বন্ধনে বাঁধল। তখন সন্ধ্যা্গীর মনে 

ধিক্কার হ'ল। সে ভাবত লাগল যে এই তে৷ প্রর্কৃতি মায়াবিনী দৃতী 
হয়ে এমনি ক'রে মেয়েটিকে পাঠিয়েছে । সে মন্াপীকে অসীম থেকে 

বিচ্ছিন্ন কবে শীমাঁব মধ্যে আবদ্ধ কব্তে চায় । এই সংগ্রাম বখন চলেছে 

তখন একদিন সে ক্রোধের বশে মেয়েটিকে ত্যাগ কর্ল ।_-সন্বাসী ঘত্তদুরে 

সঃরে ধেতে লাগল ততই মেয়েটির ক্রন্দন তার হৃদয়ে এসে ধ্বনিত হ'তে 

লাগল ॥ শেষে মেয়েটি যে বাস্তব, মাঁয়। নয়--তা সে বেদনার আঘাতে 

বুঝতে পার্ল। মনের এই অবস্থায় সে দেরে দীড়িয়ে লোকালয়ের দৃষ্থ 

দেখতে লাগল। তার মাধুর্ধে মানুষের সহ্প্রীতি সন্বন্ধের সরসতায় তার 

মন তরে উঠল। &স বল্লে--ফেলে দিলুম আমার দণ্ড কমগুলু দূর 
হু'য়ে যাক আমার এ সব আয়োজন | সীমাকে বর্জন ক'রে আমি তে! 

কোনে সতাই পাই নি। একটি ছোট মেয়েকে স্নেহ করতে পেরে- 

ছিলুম ঝলেই তে সেই রসের মধ অনীমকে পেয়েছি তার বাইবে 
€তে৷ অনন্ত-স্বপ্ধপের প্রকাঁশ নেই ।--” 

প্প্রকৃতির প্রতিশোধের প্রতিপাদ্য বিষয়ট। বাল্যকালে আমার নান! 



১৪ সাহিত্য-পরিক্রস! 

বনের পাখী বলে “আকাশ ঘন নীল 

কোথাও বাধ! নাহি তার |” 

থশচার পার্থী বলেঃ “্খশাচাটি পরিপাটী 

কেমন ঢাকা চারিধার |” 
বনের পাখী বলে “আপনা ছাড়ি” দাও 

মেঘের মাঝে একেবারে 1 

ইহাঁও হইতেছে সীমাব সক্কীর্ণ গণ্তী ভাডিয়। অসীমের বুকে নিজেকে 

নিমজ্জিত করিবার বাসন ॥ আমাদের অবরুদ্ধ মলের মধ্যে আসিষ। অচিন 
পাখী বদ্ধনবিহীন অচেনার কথ! বলিকা যায়। মন তাহাকে ধবিয়া 

রাখিতে চাহে কিন্ত পাবে না। এই বাকুলতাব কাবণ কবি নিজে ব্যাখা! 

করিয়! বলিয়াছেন “আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটি বন্ধন-অসহিষুঃ স্বেচ্ছ- 

বিহারপ্রিয় পুরুষ এবং গৃহবাসিনী অবরুদ্ধা রমণী দু অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে 
আবদ্ধ হইয়া আছে। একজন সমস্ত জগতেব নূতন নৃতন দেশ ঘটন। 
কবস্থার মধ্যে নব-নব রসাম্বাদ করিয়া আপন অমব শক্তিকে বিচিত্র 

বিপুলভাবে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিবার জন্ত সব্দা ব্যাকুল, স্ভার 

একঞ্জন শত-সহন্র অভ্যাসে বন্ধনে প্রথায় আচ্ছন্্-প্রচ্ছন্ন এবং পরিবেষ্টিত । 

একজন বাহিরের দিকে লই! যায়, আর-একজন গৃহেব দিকে টানে। 

একজন বনের পাখী আর একজন থশাচার পাখী ।, এই খাঁচার পাখী 
টাই বেশীকরিয়। গান গাছে, কিন্তু ইহাব গানের মধ্যে অসীম স্বাধীন- 

তার ষ্ঠ একটি ব্যাকুলত। একটি অজ্ভেদী ক্রন্দন বিবিধ ভাবে ও বিচিত্র 

রাগিণীতে প্রকাশ পাইয়া থাকে ।”- রবীন্দ্রনাথ, আধুনিক সাহিত্য 

২৪ পৃষ্ঠা । 
কবি ভ্রমাগত ঘাত্র! করিয়। “অকুল পাড়ির আনন্দ, অনুভব কবিবার; 
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জন্ত ব্যগ্র। তটের রেখার ছারা কবির অসীমের দিকে যান! যেন স্থগিত, 

ন! হয-তিনি 'অভ্তবিহীন অজানাকে' জানিবার জন্য ব্যাকুল -- 

সকাল বেলায় ঘাটে যেদিন 

ভাসিয়ে দ্িলেম নৌকাখানি, 
কোথায় আমার যেতে হবে 

সেকথা কি কিছুই জানি? 

ছুনুক তরী ঢেউয়ের পরে 
ওবে আমার জাগ্রত প্রাণ। 

গাওরে আজি নিশীথ-রাতে 

অকুল পাড়ির আনন্দ গান। 

বাক না মুছে তটের রেখা, 

নাইবা কিছু গেল দেখা, 

অশুল বাবি দিক না সাড়া! 

বাধন-ভান্ব! হাওয়ার ডাকে। 

দোসর ছাড়া একার দেশে 

একেবারে এক নিমেষে, 

লও রে বুকে ছৃহাত ফেপি, 

রী অস্তবিহীন অজানাকে । 

কৰি তাহার মানস-নুন্দরীকে জিজ্ঞাস! করির়াছেন__ 

কোন্ বিশ্বপার 

আছে তব জগ্মভৃষি? সঙ্গীত তোমার 

কতদুরে নিবে বাবে, কোন্ লোকে”. 



১৬ সাহিত্য-পরিক্রম! 

'্বনুন্ধরা, কবিতায় কবি জলস্থল আকাশের সহিত একাত্মতা অনুভব 

করিয়) নিজেকে অসীম বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত করিয়া! দিবার বাসনা 

প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন-_ 
ওগো মা মৃন্মরি। 

তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হ'য়ে রই, 

দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া 

বসন্তের আনন্দের মত। ব্দারিয়। 

এ বক্ষ-্পঞ্জর, টুটিয় পাষাণ-বন্ধ 

সন্কীণণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ 

অন্ধ কারাগার । হিল্লোলিয়!, মর্মরিয়।, 

কম্পিয়া, স্থলিয়া, বিকিবরিগা, বিচ্ছুরিয়!, 

শিহরিয্া, দচকিয়। আলোকে পুলকে 

প্রবাহিক্না চ'লে যাই সমস্ত ভূলোকে 

প্রান্ত হ'তে প্রাস্তভাগে | 

কবির যাত্রা “নিরুদ্দেশ বাত্র।” একথ! তিনি অনেকবাঁরই বলিয়াছেন । 

কোথায় এবং কাহার অভিসাবে তিনি ধাঁত্র! স্থরু কবিয়াছেন তাহা “কৰি 

লালেন না ।+- 

দুর্দিনের অশ্র-জল-ধার! 

মন্তকে পড়িবে ঝরি"। তারি মাঝে ঘাঁবঅভিসারে 

ভার কাছে, জীবন-সর্বস্ব-ধন অর্পিয়াছি ঘারে 

জন্ম জন্ম ধরি | কে সে? জানি না কে। চিনিনাই তাতে । 

শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে 

চলেছে মানধ-যাত্রী যুগ হ'তে যুগান্তর পানে 

জীবনে সন্ধা। ঘনাইয়! আস! সত্বেও কৰির যাত্র। স্থগিত হয় না। তিনি 
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'একাকী নুতন পথে ধাত্রা করিবার জন্য উন্মুখ । অজান। অসীমে 
কবিচিত্ত পক্ষবিস্তার করিয়া চলিতে কিছুমাত্র কুষ্ঠিত নহে। 

বদ্দিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে 

সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া, 

যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অন্থরে, 

যদিও ক্লাস্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া, 

মহা! আশঙ্কা জাগিছে মৌন মস্তরে, 

দিকৃ-দিগন্ত অবগুঞঠনে ঢাকা, 

তবু বিহ্ঙ্গ, ওবে বিহঙ্গ মোর, 

এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরোনা পাখা । 

অসীমের সহিত মিলিত হইবার জ্ঞন্ত কবির “হুরস্ত আশা” জাগিম্াছ্ছে। 

কবি তাহার বনু কবিতাতেই ক্ষুত্রত্ব এবং সীমাবদ্ধ সন্কীর্ণ ব্যক্তিত্ব বিসঞ্জন 

দিতে চাছিয়াছেন। নিরীহ নির্জীব অবস্থা কবির কাছে তাল লাগে না। 

তিনি বলেন, “ইহার চেয়ে হতেম ঘদি আরব বেদ্বইন্। অরুভ্ষির ঝড় 
যেমন অবাধে প্রবাহিত হয কৰিও তেমনি উদ্দাম গতিবান্ প্রাণ পাইয়! 
ক্রম্৫গত যাত্রা করিতে চাহেন। কবি “বোতাম আটা জামান্ধ নীচে 

শান্তিতে শয়ান”" থাকিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক । বরং বাধাবন্ধহীন আরব 

(বেছুইনের জীবন কবির কাছে ববণীপ্প ।-_ 

ছুটেছে ঘোড়া, উদ্েছে বালি, ভীবন-আোত আকাশে ঢালি, 

হৃরয়-তলে বহি জাঁলিঃ চলেছি নিশিদিন, 

বরষ। হাতে ভরসা! প্রাণে সদাই নিরুদ্দেশ, 

মরুর ঝড় যেমন বছে সকল বাঁধাহীন। 

কবি নিজেকে পনুদুরের পিক়্সী” ও “প্রবাণী” বলিয়াছেন। কৰি 

'সেই লুদুরের পরশ পাবার প্রশ্লাসী__ 
২ 



১৮ সাহিত্য-পরিক্রম। 

আমি চঞ্চল হে, 

আমি স্ুদুরের পিসী | 

দিন চলে বায় আমি আন্মনে 

তারি আশ! চেয়ে থাকি বাতায়নে, 

ওগে। প্রাণে মনে আমি যে তাছার পরশ পাবার প্রয়াসী। 

এই সুদুরের সহিত মিলিত হইতে ন! পারিলে কবির মনে ব/খা পুঞ্ীভূত 

হুইক্রা উঠে ।-২- 

নুদুব, বিপুল সুদুর, তুমি ষে বাজাও ব্যাকুল বাঁশবী | 

কক্ষে আমার রুন্ধ দুয়াব সে কথ] বে যাই পাশবি” । 

এই কবিতাতেও অনন্তের উপলব্ধির আকাঙ্কা, ক্রযষাগত সীমাকে উত্তীর্ণ 

তইয়! অসীমের অভিমুখে যাত্রা! করারই কথ' প্রক!শ পাইয়াছে। 

“প্রবাসী” কবিভার মধ্যেও এই ভাব ব্যক্ত হইগ্জাছে । সেখানেও 

কবির কল্পনাবিলাসী মন অসীমের মধ্যে প্রসাবিত হইয়াছে । জীব মাত্রেই 

অনন্ত অনীমের অংশ মাত্র। সেইজপ্ত কবি নিজেকে প্রবানী বলিয়াছেন 

অসীমের সহিত আত্মী্ভাবোধের জগ্যই কৰি অন্তভব করেন যে ষ্ডিনি 

প্রবাণী ! কবি উপলব্ধি করিয়াছেন". 

সব ঠাই সোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খু'জিয়া, 

ভূণে পুলকিত যে মাটির ধর! লুটাম় আমার সাম্নে, 
সে আহার ভাকে এমন করিয়া কেন যে, কব তা কেমনে । 

মনে হয় যেন সে ধুলির তলে 

ঘুগে যুগে আমি ছিনগু তৃণে জলে, 

সে হুম্বার খুলি” কবে কোন্ ছলে বাহির হয়েছি ভ্রমণে । 
সেই মুক মাটি মোর মুখ চেয়ে লুটায় আমার সাস্নে। 
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নিশার 'আকাশ কেমন করিয! তাঁকায় আমার পানে সে, 

লক্ষ যোজন দুরের ভাবকা মোর নাম যেন ভানে সে। 

বিশাল বিশ্বে চাবিদিক হতে গ্রতি কগ। মোরে টানিছে । 
'আমাব দুয়ারে নিখিল জগৎ শত কোটি কর হাঁনিছে | 

“ক্ষণিকাব” “উদ্বোধন কবিতায় কবি 'ন্দীজলে পড়া আলোর মতন”, 

ক্রমাগতই যাত্র। করিয়। চলিতে চাহিয়াছেন । বিশ্বে কআসীষ রূপ-রস'বর্ণ- 

গন্ধ প্রভৃতি কবি উপভোগ ঞবিতে চান্েন। কবি চাহেন বৈচিত্র্য-_ 

অকাবণ পুলকে তিনি অসীমেব দিকে আনন্দেব উৎস মন্ধানে যা! 

করিতে উৎসুক 1 

শুধু অকাবণ পুলকে 

ননীজলে পড! আলোর মতন ছুটে যা ঝলকে ঝলকে । 

ধবণীব পবে শিথিল বাঁধন 

ঝলমল প্রাণ কবিস্ যাপন, 

ই/র়ে থেকে দোলে শিশিব যেমন শিবীষ ফুলের অলকে। 

মম“ব্তানে তবে ওঠ. গানে শুধু অকারণ পুলকে । 
কাবি ঝলিষাছেন-_ 

শ্লান দিবসেব শেষের কুসুম তুলে 

এ কুল হইতে নব-জীবনের কুলে 
চলেছি আমাঁব যাঁত! করিতে সাবা । 

“বর্ষশেষের সঙ্গে সঙ্গে কবিচিত্ত সকল প্রকার বন্ধন-মুক্ত হইয| অনন্ত 
অদীমেব উদ্দেশে যাত্র। কবিব1ব বাসন। প্রকাশ কবিয়াছে-_ 

হে কিশোবঃ তুলে লও তোমাব উদাব জষুভেবী, 
কবছ আহ্বান। 

আমব দীভাব উদ, আমব ছুটিযা বাহিবিব, 
অর্পব পরাণ । 
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চাঁৰ না পশ্চাতে মোরা, সানিব না বন্থান ক্রন্দন, 

হেরিব ন! দিক, 
গণিব ন। দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচাঁব, 

উদ্দাম পথিক । 

যে পথে অনন্ত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে 

সে পথপ্রান্তের 

এক্ পার্খে বাথ মোরে, নিবখিব বিবাট স্বরূপ 

যুগ-বুগান্তের | 

রই কবিতাঁর ভাব ব্যাখ্যা করিয! কবি নিজেই বলিষাছেন- “১৩০৫ সালে 
বর্ষশেষ ও দিনশেষের মুহূর্তে একটা প্রকাগড ঝড় দেখেছি। এই ঝডে 
আমার কাছে রুদ্রের আহ্বান এসেছিল । ঘা কিছু পুরাতন ও জীর্ণ তার 

আঁদক্তি ত্যাগ করতে হবে_ ঝড় এসে শুকৃনে! পাতা! উড়িষে সেই ডাক 
দিয়ে গেল ।' বড এসে আমার মনেব ভিতরে তাঁর ভিতকে নাড়া দিষে 

গেল, আমি বুঝলুম বেরিষে আম্তে হবে 1” রর 
- শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩৩২ বৈশাখ 

কোঁদ্ আদিকাল হইতে কবির এই অসীমের উদ্দেস্তে যাত্রা! সরু হইয়াছে 

কবি তাহ। জাঁনেন_- রর 

জানি জানি কোন্ আদিকাল হ'তে 
তাসালে আমারে জীবন স্রোতে । 

অন্যন্ত্রও কবি বণিম়াছেন-_ 
কবে 'আামি বাহির হলেম তোমারি গান গেকে-- 

সে তে! আজকে নম্বর, মে আজকে নয় । 
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কবিব যাত্রা অনাদি অনন্ত -. 

অনেক কালেন যাত্র। 'আমার 

অনেক দূরেব পথে 

প্রথম বাহিব হয়েছিলেম 

প্রথম আলোব বথে। 

পকল বৌঝা ফেলিষ! বিক্ত হাতে নিরুদ্বেশেব উদ্দেশে কৰি যাত্র। 

কবিতে ইচ্ছুক । 

বিক্ত হাতে চল্ন! বাতে 

নিকুদেশেব অন্বেষণে । 

ক্রমাগত অসীমের দিকে তাহার জীবনতবী ভাসিয়। চলিয়াছে। কোথাষ 

কোন্ দেশে কৰিব ধাত্র। তাহ! তিনি জানেন না ।__ 

কথা ছিল এক তবীতে কেবল তুমি আমি 

যাব কাবণে ভেসে কেবল ভেসে, 

ব্রিভুবনে জান্বে লা কেউ আমব! তীর্থ গামী 

কোথা ঘেতেছি কোন্ দেশে পে কোন্ দেশে । 

সরে বঙিয়া কবিব মন্ অধ্ীব হইয়া উঠে। কিন্ত অসীমের বুকে 

পাড়ি দিবার আনন্দে কবি উললফিত হইয়া উঠেন ।-_ 

এবাৰ ভাদিষে দিতে হবে আমার এই তবী। 

ভীবে ঝসেয়ায় যে বেলা মরি গে! মরি | 

কবির এই অনমীমেব যাত্রা হুইতে কেহই ভীগাকে বিত্ত করিতে 

পারিবে না ।-- 

যাত্রী আমি ওরে, 
পাঁববে না কেউ রাখ তে আমায় খাবে। 

সীমাবদ্ধ পথে ঘাত্র। কবিতে কবি অনিচ্ছুক__ পা 
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বাঁধা পথের বাঁধন হ'তে 

টলিয়ে দাও গে টলিয়ে দাও । 

পথের শেষে মিল্ব বাসা 

সে কতু নয় আনার আঁশ!, 

য! পাব তা পথেই পাব 
হ্যা আমার খুলিষে দাঁও। 

কারণ তাহার কাছে হুদূরের ডাক আসিয়া পৌছায় বারবাঁর__অনস্তকাঁল 
ধরিয়া অসীমের উদ্দেশে অবাবণ চলার আনলো কবি উল্ললিত। পথই 
হার সাথী--তিনি "অকুল পাঁডিব' পথের পথিক-রাহাঁব যাত্রা 

“নিকুদ্ধেশ যাত্রা” । 

আমি পথিক, পথ আমাবি সাথী । 

বাহির হলেম কৰে সে নাই মনে । 
যাত্। আমার চলার পাকে 

এই পথেবই বীকে বাঁকে 

নৃতন হ'ল প্রতি ক্ষণে ক্ষণে । 

যত আশা পথের আশা 

পথে যেতেই ভালবাদা। 

পথে চলার নিতা-রসে 

দিনে দিনে জীবন ওঠে মাতি'। 

কৰির যাত্র। কখনও কোথাও স্থগিত হয় নাই-- 

গতি আমার এসে 

ঠেকে যেথায় শেষে 

অশেষ সেথা খোলে আপন দ্বার । 

অসীম সাঁগর-পাঁরের ডাক কবিকে উততল। করিয়াছে-- 
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এবার আর্া় ডাকলে দূরে 

সাগর পারের গোপন পুরে। 

“শিশু ভোলানাথ” রূপে কৰি বলিয়াছেন-_ 

সাত সমুদ্র তের নদী 

আজকে হব পার। 
'অন্য ত্র 

আজকে আমি কতদূর যে 
গিয়েছিলেম চ'লে । 

যত তুমি ভাবতে পারো 

তার চেয়ে সে অনেক আরো, 

শেষ কব্তে পার্ব না তা! 

তোমায় বলে ঝলে। 

অনেক দূর সে, আবে! দূব সে, 
আরো! অনেক দূর | 

কৰি চিরযুব। । সেইজন্য তিনি সুখে শান্তিতে নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়। 
বুসিয। থাকিতে পারেন না। অসীমের উপলন্ধির জন্য ক্রমাগত তরী 

বাহিয়। তাসিয়া চলিয়া! যৌবনের মহিম। প্রচার করাই তীহার ধর্ম। এই 
ভাঁসিয়! চলার জন্য সকলকে তিনি তাহার নিমন্ত্রণ জানাইতেছেন-_ 

পারবি নাঁকি যোগ দিতে এই ছন্দে রে 
থ'সে যাবাব ভেসে বাবার 

ভাঙ্বাঁরই আনন্দে রে। 

লুটে যাবার ছুটে ধাবার 
চল্বারই আনন্দে রে। 

আমাদের জীবনের চারিদিকে অনবরত বাধা বিপত্তির অচলার়তন, 
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গড়িয়া উঠিয়। আমাদের গতির বাঁধ স্ট্টি করে। কবি সেই সীমার 

বাধ লহ করিতে পারেন না। অচলায়তনেব গণ্ডী ভাঙিযা তিনি আমা 

দ্বিগকে ক্রমাগত চলিতে নির্দেশ দিযাছেন । 

“বলাকা*র মধ্যে কবির "এই অকাবণ আববণ চলার কথা খুব বেশী 

কবিয়া ঘোবিত হইযাছে। বলাকার প্রত্যেকটি কবিতা অজ্ঞাত অসীমের 

আহ্বানে ও ইঙ্গিতে তরপুর । “হেথা নয় হেখা নয়, আর কোনোখানে? এবং 
"হেথা নয়, অন্ত কোঁথাঃ অন্ত কোথা, অন্য কোনোথানে বলিযা কৰি 

ক্রমাগত সেই অসীমের দিকে যাক! কবিষ! চলিয়াছেন। তিনি তাহার 
অনন্ত যাত্র। স্থগিত করিতে অনিচ্ছুক | কারণ থামিতে গেলেই-_ 

উদ্ভিয়া। উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তর পৰতে। 

সেইজন্ত চিবধুবা কবি তাহারই মত চিরযুবাঁদেব আহ্বান কবিষ! বলিয়াছেন__ 
আন্বে টেনে বীধা পথেব শেষে। 

বিবাগী কর অবাধ পানে, 

পথ কেটে যাই অজানাদেব দেশে । 

--স্ধুজেব অভিযাঁন 

নবীন সব্নেশে--দে পুবাতনের প্রতি কোনো! মমতা দেখায ন]। 
পুরাতনকে ধ্বংস করিয়া! সে উহাকে লোপ কবিষ! দিতে চায় । এই সবনশে। 
নবীনদের আমন্ত্রণ জানাইয়া কবি বলিতেছেন--- 

শুনিস্ নি কি ডাক পড়েচে 
নিরুদেশেব দেশে গো ! 

এবার যে এঁ এল সবনেশে গে 

ব্লাক, € নম্বর 

কবি বলেন ষে মাঞ্ুষ ক্রমাগত নিজেকে উত্তীর্ণ হইয়। অগ্রসর হ্ইয়! 

চঙ্গিবে দেব লীভ করিবার জন্ত-_ 
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নিদারুণ ছঃখরাতে 

মুড্যুঘাতে 

মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মত সীমা, 
তখন দিবে ন। দেখা দেবতার 'অমব মহিম) ? 

-ব্লা কা, ৩৭ শহ্বর 

অগীমের উদ্দে্তে নদীব যাণ্রা । কিন্তু নদীর সেই গতি বদি স্থগিত হয 

ভাহা হইলেই আবিলতা আবর্জনা জন্মে ও মৃত্যু উপস্থিত হয।-_ 

যে নবী হাঁরাঁথে ম্োত চলিতি না পাবে, 

স্হঅ শৈবালদাম বাঁধে আসি? তাবে, 

বে জাতি জীবনহাঁবা আচল 'অস্াভ, 

পদে পদে বীঁধে তাবে ভীর্ণ লোকাচার | 

সবজন সবক্ষণ চলে যে পথে, 

তৃণগুল্! সেথ! নাহি জান্ম কোনমতে" 

বে জাতি চলে না! কভৃঃ তাঁবি পথ পরে 

তত্ত্রমন্ত্র সংহিতায় চবণ না সবে। 

ট -টৈতালি, দুই উপমা 

“চঞ্চলা, কবিতাতেও কবি এই চলার মহিন! ঘোঁষণ| করিযাছেন | 

চলেছ থে নিরুদ্দেশ সেই চল! তোমাৰ বাগিণী, 

শব্হীন স্ব । 

অন্তহীন দৃব 

তোমারে কি নিবস্তর দেয় সাড়া? 

সর্বনাশ! প্রেমে তার নিত্য তাই তুমি ঘরছাড়]। 

নদীব পরিবতনের আ্রোত ক্রমাগত চলিধাছে--কবি সেই গতিগ্রবাছে, 
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গা-ভাঁলাইর। দিয় ক্রমাগত চলিতে চাহেন | বিশ্বেব মধো সমস্ত স্থির 

মধ্যে-চলার যে লীলা হইতেছে তাহার অপরূপত। প্রত্যক্ষ করিযা কৰি 

যেন আনন্দে নৃত্য কবিতেছেন, এবং তীহার এই কবিতাঁৰ ছন্দে সেই 

বৃতোর দোলা প্রকাশ পাইক়্াছে। অসীমের সর্বনাশী প্রেমে নদীর 

'শ্রোতের অবাঁধ গতি কবির অন্তবে বেশ স্পষ্ট ছাপ রাখিয়াছে। 

কবি জানেন, এবং বহু কবিতাতেই তিনি এই কথা বলিয়াছেন থে 
স্থিতিতে বস্তুর শপ জমে, আব গতিতে বস্তব কূপ ুটিয়া! উঠে। সেইজন্য 
কবি অনীমের দিকে ঘাত্র। করিয়। ত্রমাগতই চলিয়াছেন। নদীর স্থিতি- 

হীন প্রবাহ তাহার অন্তবে অদ্ুুরস্ত আনন্দের সঞ্চার করে-_ 

শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাঁও, 

উদ্দাম উধাও, 

কিবে নাহি চাঁও, 

বা কিছু তোষাব সব ছুই হাতে ফেলে ফেলে যাও । 

থে মুতে পুর্ণ তুমি সে মুতে” কিছু তব নাই, 

তুমি তাঁই 

পবিত্র সদাই | এ 

তোমাৰ চবণস্পর্শে বিশ্বধূলি 

মলিনতা৷ বাঁধ ভুলি, 

পলকে পলকে, , 

মৃত্যু ওঠ প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে ।  -_বলাঁক! চঞ্চল! 

“এই প্চঞ্চল|ঃ কবিতীতেই নদীকে উদ্দেপ্ত করিষা! কবি বলিয়াছেন_ 
সম্মুথের বাণী 

নিক ভোরে টানি? 
মহান্োতে 



রবীল্্কাব্যের মূল স্থুর ২৭ 

পশ্চাতের কোলাহল হ'তে 

অতল আধারে, অকুল আলোতে । 

ইহা। কবিজীবনেরই "আদর্শ । কবির প্রতিভা-নির্ঝর সেই “প্রভাত 
সঙ্গীতের যুগ হইতে অনন্ত অসীম সিস্ধুর উদ্দেশ্তে যাঁত্র। করিয্বাছে_- 
তাহার সেই যাত্রা! “বলাকাঁ”র যুগেও স্থগিত নাই । তিনি ক্রমাগত অতল- 
অীধারের ভিতব্ দিযা অকুল-আলোঁকে যা! করিতে ইচ্ছুক। 

“বলাকা” কবিতাতে কবি "পুলকিত নিশ্চলেব অন্তরে অন্তরে বেগের 

আবেগ” শুনিযাছেন। পব্ত তকশ্রেণী সকল কিছুই নিরুদ্দেশ যাত্র! 

করিয়া অসীমের রহস্য উদঘাটন করিবার জনা যেন বাঁত্রা করিতে চাহিতেছে 

ইহা। কৰি অন্তবে অন্তরে উপলদ্ধি কবিয়াছেন ।-_ 

পবত চাহিল হ'তে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ, 

তরুত্রেণী চাহে পাঁথ। মেলি" 

মাটির বন্ধন ফেলি" 

ওই শব্দরেখা ধবে চফ্তে হইতে দিশাহারা, 
আকাশের খু'জিতে কিনারা । 

এ সন্ধাব স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি, 
স্থদুরের লাগি 
হে পাখা বিবাগী। 

অন্থত্র-_ 

এই বন, চলির়াছে উন্মুক্ত ডাঁনাষ 

দ্বীপ হ'তে দ্বীপান্তরে, অজান| হইতে অজানায় । 

সমস্ত বিশ্বচরাঁচর যেন কবিকে কবিরই কথার প্রতিধ্বনি কলিষা বিয়া 

দ্দিতেছে বে সকল কিছুই সেই অসীমের উপলব্ধির জগ্ঠ ব্যাকুল সবাই 

যেন ঘোষণ! করিতেছে_ 



২৮ সাহিত্য-পবিক্রম! 

“ওগো! প্রাণে মনে আমি যে তোমার পরশ পাবার প্রযাসী 1” 

“বলাকাণ্ব ৩৮ নশ্বর কবিতায় (“নৃতন বসন' ) কবি বলিযাছেন ষে 

তাহার সর্বদেহে, তাহার অন্তরে তাছাব চিন্তা ভাবনাষ এবং তঁহাব প্রেমে 
নৃতনত্বের আকাজ্ষাব অস্ত নাই। একথানি নৃতন বসন পবিধান করিযা 

কবির মনে এই ভাবটি খুব বেশী করিধা জাগিতেছে। নৃতনত্বেব 
আকাজ্জা নৃতন বস্ত্র্পে কবিব সর্বাঙ্গ ঘেন পরিবেষ্টন করিয়া ধবিয়াছে 

ইহা কবি মর্মে মমে অনুভব কবিতেছেন। গাঁন যেমন বাঁধা স্ব অতিক্রম 

করিয়া! নূতন নৃতন তাঁনেব উচ্ছ্বাসে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে, তেম্নি 
কবির দেহ নূতন বসন পাইয। প্রতিদিনেব বীধা গণ্ডীকে উতভীর্ণ হইয়া 

গিয়াছে__ 

সর্বদেহেব ব্যাকুলতা কি বল্তে চায বাণী, 
তাই জমা এই নূতন বসনখানি। 

নৃতন সে মোব হিয়ার মধ্যে, দেখতে কি পায় কেউ । 

সেই নৃতনেব ঢেউ 
অঙ্গ বেয়ে পড় ল ছেয়ে নূতন বসনখানি । 

দেহ-গানেব তাঁন যেন এই নিলেম বুকে টানি । 

কবি বলিতেছেন নীল বং অনস্তেব অকুলেব বর্দ। আজ আমি সেই 
নীল বসন পরিধান করিয়া অনন্তেব অনস্ততাঁকে আমাৰ বপনেব বর্ণে 

প্রতিফলিত দেখিতেছি ।-_নামাব দেহে-মনে দূরের« ডাঁক লাগিয়াছে-_ 

যাঁহা আয়ত্ত তাহাকে ত্যাগ কবিয়া অনায়ভ্ূকে ধবিতে যাত্রা! করিতে 

হইবে, দূর হইতে দৃরাস্তরে অজান! অচেনাকে সন্ধান কৰিয়! ফিরিতে 
হইবে, যেমন করিয়া দিশাহারা! হইযা ছুটিয়া। চলে বুষ্টিতরা ঈশান কোণের 
নব মেঘ । “মব মেঘের বাণী কূল ছাড়ি নিরুদ্দেশ-যাতরীব জন্ত কবিব 
অগ্তরকে ব্যাকিল করিয়া তুলিয়াছে ।-_ 



রবীন্দ্রকাব্যের মুল সুর ২৯ 

অকুলের বর্ণ, এ যে দিশাহারার নীল, 
অস্ঠ-পাঁরের বনের সাথে মিল। 

আজ.কে আমাঁব সকল দেছে বইচে দূরের হাওয়! 

সাগর পানে ধাঁওযা। 

আজকে আমাঁর অঙ্গে আনে নূতন কাপডখানি 
ব্টি-তরা ঈশান কোণে নব মেঘের বাণী । 

“বলাকা*র ৩ নম্বর কবিতাঁষ কবি বলিযাঁছেন যে পশ্চাঁতের দিকে 

দৃক্পাত না কবিয়া অনবরত ধাবিত হইতে পাবাতেই মুক্তি ।_ 
আগর। চলি সমুখ পানে, 

কে আমাদের বাধবে। 

রৈল যার! পিছুব টানে 
কাদবে তারা কাদ্বে । 

কৃবি তাহাব মন অন্গীম আকাশে পরিব্যা্ধ করিয়। দিয়! সাগর গিৰি লঙ্ঘন 

করিতে উৎসুক হইয়। বলিযাছেন__ 

মন ছভাল আকাশ ব্যেপে 

আলোব নেশায় গেচি ক্ষেপে, 

ওর। আছে দুয়ার বেঁপে, 

চক্ষু ওদের বাধবে। 

»  কীদবে ওর! কাঁদবে । 

সাগর গিরি কর্বরে জয 

যাব তাঁদের লঙ্বি” | 

সম্মুখধাবনে কৰি মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইয়। অমৃতে গিয়! পৌঁছাইতে চাহেন-_ 
মৃত্যুনাগর মথন ক'রে 

অযৃতরস আন্ব হ'রে । 



৩০ সাহিত্য-পরিক্রমা 

কবি যখনই বিরাম বিশ্রীমের আযোজজন কবিয়াছেন তখনই অভ; 

শঙ্খ" তাহার কাছে গতির বাণী আনিয়া! দিষাছে। সেই শঙ্খধবনি কানে 

যাওয়াতে কবিব বিবাম বিশ্রাম ঘুচিয়া যাক, একট। গতির উল্মাদনাব 
কবির চিত্ত চঞ্চল হুইম্না উঠে । তখন কৰি আবাঁব যাত্রা জন্ক উৎসুক 
হইয়! বঙ্গিযা উঠেন-_- 

লড়বি কে আর ধ্বজা বেয়ে, 

গান আছে যাঁর ওঠ.না গেষে, 
চল্বি ঘার! চল্রে ধেয়ে 

আয না রে নিঃশঙ্ক। বলাকা, শঙ্খ 

অনন্তের দেশ হইতে কবি নিমন্ত্রণ পান অসীম্বে দিকে যাত্রা কবিবার 

জন্যু-_ 

এতদিনে আবার মোরে 

বিষম জোরে 

ডাক দিষেচে আকাশ পাতাল। 

ঘব-ছাডানে! বাতাল আমান 

মুক্তি মদে কর্ল মাতাল ! 

থ'সে-পড়! তারার সাথে 

নিশীথ রাতে 

ঝাপ দিয়েচি অঙ্ল পানে « 

মবণ-টানে। বলাকা, ২২ নশ্বৰ 

কবি নিজেকে বলিগাছেন_ “আমি যে মেই বৈশাখী মেঘ বীধন-ছাঁডা”। 

বৈশাখী মেঘের মত কবিব যাতীব শেব নাই । তিনি বলেন-_ 
'আমি যে অজানা যাত্রী সেই আমার আননা। 

সেই ভ বাঁধায় সেই ত মেটায ছন্দ 



রবীন্্রকায্যের মুল সুর ৩১ 

অজান মোব হালেব মাঝি, অজানাই ত মুক্তি, 
তাধ সনে মোর চিবকালের চুক্তি । বলাকা, ৩০ নম্বর 

অতীতই সম্পদ আর ভবিষ্যৎ বিক্ত-কবির মতে এই ধারণা ভ্রান্ত _. 
সাম্নেকে তুই ভয় কবেচিন্। পিছন তোরে ঘির্বে । 
এম্নি কি তুই ভাগ্যহাবা 9৪ ছিণডবে বাধন ছি'ড়বে। 

সেইজন্য কবি ক্রমাগতই অজানার সঙ্গ পাইবার জগ্ট ব্যাকুলত। প্রকাশ 
করিয়াছেন-- 

কোন্ বপে যে সেই অজানা কোথায় পাব সঙ্গ, 
কোন্ সাঁগরেব কোন্ কুলে গে৷ কোন্ নবীনের বঙ্গ! 

বলাকা ৩০ নম্বর 

“বলাকাস্র ৩৭ নম্বর কবিতাঁতে কৰি কাগ্ডারীর আহ্বান শুনিতে 

পাইযাছেন-_-তরী বাহিয। তাহাকে নৃতন সমুদ্বতীরে পাড়ি দিতে হইবে-_ 
নৃতন সমুদ্র-তীবে 

তবী নিষে দিতে হবে পাঁডি,_ 
ডাকিছে কাণ্ডাবী 

এসেচে আদেশ__ 

বন্দবে বন্ধনকাল এবারেব হত হ'ল শেষ, 

পুবানো সঞ্চঘ নিয়ে ফিবে ফিবে শুধু বেচাকেন! 
» আর চলিবে না। বলাকা; ৩৭ নম্বর 

কবি সকলকে আহবান করিয! বলিতে চাহেন-_- 

“যাত্রা! কব, যাত্রা কর যাত্রী দল,” 

উঠেচে আদেশ, 
“বন্দরের কাল হ'ল শেষ ।” 

অনস্ত অসীমের আহ্বানে জানাকে উতীর্ণ হইয! অঙ্ঞাতেব সন্ধানে 
যীত্র! করিবার জন্ত কবি ব্যাকুল হইয়। উঠিষাছেন।-. 



৩২ সাহিত্য-পরিক্রম। 

অজান! সমুদ্রতীর, অজীন| মে দেশ,-- 

সেথাকার ল।গি” 

উঠিরশছে জাগি 
ঝটিকাৰ কণ্ঠে শুন্যে শূন্যে £চও আহ্বান । -. বলাকা, ৩৭ নগ্থর 

কৰি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সকল কাঁব্যেই যৌবনের জয়গান গাহ্যাঁছেন। 
যৌবনে তিনি যখন “কডি ও কোমল* রচনা আরম্ভ করেন, তখনই তিনি 
বলিয়াছিলেন_-“হেথা৷ হ'তে যাও পুরাতন, হেখাষ নূতন খেলা আরস্ত 

হযেছে।” ফাল্গুনী নাটকের আগাঁগোডা এই যৌবনের জবধাত্রার কথাই 
আছে। সেখানে ধুবকদল ক্রমাগত "লি গো চলি গো যাই গো চলে, 

বলিয়৷ অনীমের সন্ধানে ও অনায়ত্তরকে আযত্ত করিবার আকাঙ্ষায বাহির 
হইয়া পডিয়াছে। প্বলাঁকণ”্র ষুগেও কবি সেই নবীনদের উৎসাহ বাণী 
শুনাইয়। বলিয়াছেন__হে নবীন, তুগ্নি পথহীন সাগরপারের পথিক, তোমার 
ডাঁন৷ চঞ্চল অক্লান্ত । তোমাকে আজ অজান! বাস সন্ধান করিষ। লইতে 

হইবে, জানার বাসা হইতে বাঁহির হইপ্সা পডিতে হইবে ।-- 
তুই পথহীন সাগরপাবের পাস্থ, 

তোর ভান। যে অশান্ত অক্লান্ত, 

অজানা তোর বাসার সন্ধানে রে 

অবাধ যে তোর ধাওয়া, 

কবি নবীনদের তাঁহীরই মত অনন্ত অলীমের যাত্রী হইতে বলেন। যৌবন 

শখের খাঁচাতে গণ্তীবদ্ধ হইঞ্জ। বাঁস করে ইহা কবির কাছে পীড়াদারক। 
তাই নববর্ধে কবি সকলকে আীবাদ করিষা বলিয়াছেন-_ 

ওরে ধাত্রীঃ 

ধুসর পথের ধুলা! সেই তোর ধাত্রী, 
চলার অঞ্চলে তোরে ঘৃর্ণাগাকে বক্ষেতে আবরি? 
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ধরার বন্ধন হ'তে নিয়ে যাক হবি? 
দিগন্তের পারে দিশান্তরে | - _বলাঁকাঃ ৪৬ নম্র 

কবির এই ধরণের আঁপীব দের অভিনবত্ব লক্ষ্য করিবার বিষয় । তিনি 
নিজে যেমন "শান্তিতে শয়ান” থাকিতে পারেন না-তীহার কাছে ক্রমাগত 

যেমন অসীমের আহ্বান আঁসিয়। তাহাকে অনন্তের দিকে আকর্ধণ করিয়া 

লইয়া! যাষ, তেমনি তিনি চাহেন যে নবীনেরাও ক্রমাগত নৃতনত্ব আস্বাদন 

করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া চলিবে । তাহাদেব এই অসীষ অনন্ত যাত্রা 
'যেন কথনও স্থগিত না হয় । 

স্থিরতাকে ধিকৃকাঁর দিয়া কবি নৃতনকে বরণ করিতে ইচ্ছুক । পরি- 
বত'নের গতির দ্বারা কৰি তাহাঁব মনকে নাঁনান্ সম্পদে ভূষিত করি 

ভুলিতে চাহেন। কারণ চলার অমৃতরসপানে মনের যৌবন বিকশিত 
হইন্া। উঠে 

পুণ্য হই সে চলার স্নানে, 
চলার অমৃতপানে 

ন্বীন যৌবন 
বিকশিয়া ওঠে প্রতিক্ষণ । 

এএই কারণে কবি নিজেকে উন্দেত্য করিষ! বলিম়াছেন__ 

ওগে! আমি যাত্রী তাঁই-_. 

চিরদিন, সন্মুথের পানে চাই। 
কেন মিছে 

আমাদের ডাকিস্ পিছে । __ব্লাঁকাঃ ১৮ নম্বর 
'পলাতকা” কাব্যের মধ্যেও অসীমের প্রবল আকর্ষনের কথা আছে। 

বিশ্বগ্রক্কৃতির মধো দিয়া অনীমের এই আহ্বান কবিব কাছে আনিয়াঁছিল। 
প্রকৃতির।ডাকে পোষা হরিণ নিশ্চিত আশ্রয় ও অযস্থস্ুলত থাগ্চ-পানীস় 

খ্ি 
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ছাড়ি! অনিশ্চিতেব ও নিরুদ্দেশের সন্ধানে বনে চলিয়া গেল। পলাতক 

হবিণ যেন ধলিয়া গেল_- 

বিশ্বজগৎ আঁনাবে মাগিলে কে মোর আত্মপর | 

“পূরবীশ্র যুগেও বিরাঁম বা বিরতিব কথ! কৰিব মনে হয় নাই। 
সেখানেও তিনি ক্রমাগত "চলে! চলো” বাঁণী ঘোষণ! করিয়! অসীমেব দিকে 

অগ্রসর ফইয়া চলিযাছেন-- 
আশ্বিনের রাত্রি-শেষে ঝবে-পডা শিউলি ফুলে 
আগ্রহে আকুল বনতুল, তা”রা মরণ-কুলের 

উত্সবে ছুটেছে দলে দলে শুধু বলে “চলো চলো । 
সু রা ০ ধাঁ 

ওব]| ডেকে বলে কবি, 

সে তীর্থে কি তুমি সঙ্গে যাঁবে 

ইহার উত্তবে কবি বলেন_ 

যাত্রী 'আমি, চলিব বাত্রিষ নিমন্ত্রণে । 

জীবন-সাঁযাহ্ছেও কবিব যাত্রা স্থগিত হয নাই । তথনও তাহাব কাছে 

জীবনদেবতার 'সাহবান আদিযাছে নৃতন পথে ধাত্রা সুক্ষ কবিবার জন্ঠ__ 
নেই আহ্বানে ক্বিব যৌবনোল্লান ফিরিয়া আসিযাছে এবং তিনি তীছার 
“লীলাসঙ্গিনী” জীবনদেবতাকে বলিয্নাছেন__ 

কী লঙ্ষা নিযে এসেছ এ বেলা 

কাজের কক্ষ কোণে। 

সাথী খু'জিতে কি ফিবিছ একেলা 
তব খেল। প্রাণে । 

নিষে যাবে মোবে নীগান্বরেৰ তলে 

খর-ছাঁডা যত দিশ।-হারাদের দলে, 
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অধাত্র৷ পথে ধাত্রী যাহারা চলে 

নিক্ষল আযোজনে। --লীলাসঙ্গিনী 

“পুববী”্র “খেলা” নামক কবিতাঁতেও তিনি তাঁহার জীবনদেবতাকে উদ্দেশ্টয 
কব্ষ। বলিষাছেন যে--তিনি কখনও তাহাকে বাধা পথেব গণ্ভীব মধ্যে 

চলিতে দেন ন|। জীবনদেবতা ক্রমাগত তাহাকে ক্রীভাচ্ছলে সীমাবন্ধ 

জীবন পবিত্যাগ কবাইয়া অসীমব ইঙ্গিত দেখাইযা *মকাবণের টানে, 

আকর্ষণ কবিয়া লইযা যাঁন ।-_ 

বাঁধ পথেব বাঁধন মেনে চলতি কাজেব শোতে 

চল্তে দেবে নাকো, 

সন্ধ্যাবেলাব জোনাক-জাল। বনের আধাঁব হ'তে 

তাই কি আমায় ডাকো! --পুববী, খেলে! 
“মুয়।” কাব্যেও কবিব কে এই চলার বাণী উৎসাবিত হইয়াছে-_ 

“কালেব যাত্রীব ধ্বনি শুনিতে কি পাও? 

তা”রি বথ নিত্যই উধাও ।-_-» 

কিশোব বয়স হইতে আজ পর্যন্ত ববীন্দ্রনাথে বত কাব্য বচিহ হইয়াছে 
সেসঈকলেব মধ্যেই কি ক্রমাগত যাত্রা করিয়ই চলিযাছেন। কোথাও 

তীহাব এই যার স্থগিত হয নাই । তিনি চিরকাল অনাসক্ত অনস্তপথযাত্রী 
পথিক । এইজন্য তিনি বলিষাঁছেন_-দঘুক্ত করে! হে সবাব সঙ্গে, যুক্ত 

কবে! হে বন্ধ৮। সমগ্র রবীন্ত্রকাব্য অনুশীলন করিলে এই জিনিসটিই খুর 
বেশী কবিয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কবে যে তীহার কবিচিত্ত ক্রমাগত 
বিচিত্রভীর সন্ধানে অসীমের দিকে প্রারিত হইয়াছে । চিব্তরুণ কবির 

অনন্ত-প্রসাবী মন তীহার সকল কাব্যেব মধ্য দিয়াই আত্মপ্রকাশ করি- 

য়াছে। অসীমের দিকে ক্রমাগত যাত্রা করাব এই যে বাণী রবীন্ত্রকাব্যের 

মধ্যে উৎসারিত হইয়াছে ইহাই তীহাব কাব্যেব বিশেষত্ব এবং মূল কৃথ। 
(তির 
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আধুনিক ধাঁংল! গীতিকবিতাঁর ইতিহাস কবিগুরু বিহারীলাল চক্রবর্তীব 
কথ! লইয়াই আস্ত করিতে হয়। গীতি কবিতাই বঙ্গসাহিত্যের প্রধান 
গৌরবস্থল। এই গীতি কবিতার লুবরলহরী প্রাচীনতম যুগ হইতে-_অর্থাৎ 
চত্তীদাস হইতে-_আরম্ত করিষ1 তারতচন্দ্র পর্যন্ত অব্যাহত ভাবে ধ্বনিত 

হইয়া চলিয়া আসিয়াছিল। কিন্ত বঙ্গলাহিত্যে ইংরেজি কাঁব্যসাঁহিত্যের 
প্রথম প্রভাব স্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই গীতিকাঁব্যেব ধ্বনি খাঁনিকট! 

ব্যাহত হইস্বাছিল। কারণ ইংরেজি কাব্যরসে দীক্ষিত বঙ্গলাল, মাইকেল, 
হেমচন্জ্, নবীনচন্জ্র প্রভৃতিব আবি9ভাঁবের সঙ্গে সঙ্গে বহগসাহিত্যে অ্দশ 

তাকবীর ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের আদর্শে ৮০:৪০ ৭81০ ও মহাকাব্য 

বচনার লাঁড়া পড়িপ! গিয়াছিল। ঠিক সেই মহাকাব্য ও "56:86 [819 

রচলার যুগেই অর্থাৎ রঙ্গলাগ মাইকেল প্রভৃতির সমসাঁমরিক কালেই 
কৰি বিহারীলাল তাহার নিজের মনের কথা কাব্যে প্রকাশ করিলেন 
এবাস্তই নিজের ছাবে ও নিজের ছন্দে । মহাকাব্য ও 8৪9 1816 

রুচনার উৎসাহে গীতিকাব্যের যে সুরটি গ্চ্ছন্ল হুইযা! পড়িয়াঁছিল, 

বিহবারীলান দেই সুরটিকে একেবারে নিজস্ব করিয়া বঙ্গভারতীর বাঁণায় 

আঁবার' নূতন ক্রিয়া বাঁজাইবেন। গীতিকাব্যের এ স্থুর একেবারে যে 
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নৃতন তাহা! নহে। ইহা সেই পুরাতন ব্ুরেরই নৃতন এবং সুসংস্কৃত 

অন্ুবণন। মাইকেল, হেম. নবীন গ্রভৃতি মহাকাব্য রচনা করিলেও 

তীহাদেব সেই কাব্যের ক্লাসিক আবরণ ভেদ করিযা লিবিক গুপ্তরণ উতির্ত 

হইযাছে। কিন্তু বিহারীলালের লকল কাব্যই নিছক লিবিক উচ্ছ্বাসে 
পরিপুর্ণ। এইখাঁনে বিহীরীলালেব সহিত তাগাব সমসামগ্সিক অন্থান্য 

কবিদেব প্রতিভার পার্থক্য । 

বিহাবীলাল তীাহাব নিজেব প্রাণেব কখা--নিজেব আশ।-আকাজ্ক! 

ও আদর্শেব কথা সবল এবং স্বগ্ছ ভাবায় ঠিক যেমনটি অনুভব কৰিঝাছেন 

তেম্নি ভাবেই প্রকাশ কবিঘ্া গিয়্াঙ্েন। নিজেব সুখ-দুঃখের কাহিনী 

নিজের স্থরেই গাহিযাছেন। প্রাচীন কঝিদব মত কোনও নাক অথবা 

নাঁধিকার মুখ দিয়! তিনি তীহাব আপন ভাব ও ভাবন। প্রকাশ কবিতে 

প্রয়াসী হন নাই । অথবা বৈষ্ণব কবিদ্েব মত বাধার বেনামী তাহার প্রেম 

ও গ্রীতির উচ্ছ্বাস উৎসাবিত হয নাই ! নিজস্ব সুবে নিঙ্জেব অঙ্গুভূর্তিকে 
তিনি নিজেই প্রকাশ কবিয়াছেন। সে যুগে এই শ্রেণীর কাব্যরস জনপ্রিয় 
হয নাই বটে, এবং আধুনক যুগেও বিহারালালের কাব্যের রসধারা 
ভান্বাদন করিয়াছেন এরূপ জনসংখ্যা অতি অল্প | কিন্তু এই বিহারীলালই 

₹লার গীতিক্বিতাঁৰ একটি নূতন পন্থ। আবিষ্কার করিযাঁছিলেন। 

তিনিই বাঁংল। গীতিকবিতাকে আধুনিকতা দীক্ষা দিধাছিলেন। 
আধুনিক যুগেব বাংলা; গীতিকবিতা। থে তীহ!র কাছে কতখানি খণী তাহ 

'আমব| তিনঙ্গন শ্রেষ্ঠ কবিব রচনা হইতে ধবিতে পারি। ইহার! 

হইতেছেন--অক্ষষকুমার বড়াল, দেবেশ্রনাথ সেন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

অক্ষব্বকুমার বড়াল প্রকাশ্যভাবে বিহাঁরীলালকে গুরু বলিযা ম্বীকার 

করিয়াছেন | বিহাবীলালের কবিপ্রতিভায় যে সকল বিশিষ্ট ছিল সে 

সবই অক্ষয় কুমাবের কাব্যে বর্তমান । কল্পনাঁবিলাস গ্রীতিবিভোরতা। প্রভৃতি 



৩৮ সাহিত্যি-পরিক্রম! 

বিহাঁরীলালের কাব্যের আঁদর্শ। সেই আদর্শ অক্ষবকুমারের কাঁবোও 
ক্পরিস্ফুট ।-_বিহারীলালের কাঁবোর বিষন্ন প্রেম ও সৌন্দর্য । সেই 
(পরম ও সৌন্ষই অক্ষয্নকুমারের কবিতার ভাববস্ত। 

রূপ অপেক্ষা তাঁধের প্রাধান্য বিষ্কারীলীলের কবিতার বিশিষ্ট লক্ষণ। 

জক্ষয়কুমারের কৰিকল্লনাঁও কথনও বা রূপকে আশ্র করিয়াছে -আবার 

কখনও শুধু ভাঁবকে 'াশ্রয করিয়াছে । বিহারীলীলেব কবিহৃদঘ বাঁশুবের 
রমগ্রত৷ উপলব্ধি করিতে পারে নাই । এই জন্য তিনি শুধু ল্ীতি-প্রেমকে 
নন্থল করিয়। বাস্তবের সঙ্গে যেটুকু যোগ বক্ষা করিয়াছেন তাহাৰ তুলনাষ 
তাহা নিজেরই সৌনর্যকল্পনা এত ব্ড যে এই উভর়েব মধ্যে যৌগ- 

সত্রটি তিনি আবিফার করিতে পারেন না। সেইজনা তাহার মনে মাঝে 

মাঝে বিস্ময় ও সংশষ পুগ্ীভূত হুইয| উঠে 
তবে কি কলি ভুল। 

নাই কি প্রেমের মূল । 
বিচিত্র গগন-কুল কল্পনা! লতাব? 

মন কেন রসে ভামে 

প্রাণ কেন ভালবাসে প্র 

আদরে পরিতে গলে ই ফুলহার। - সারদামঞ্গল, ওয় সর্ম 

ইহার উত্তর নাই । উত্তবে কবির কেবল মনে হপ্_- 

| এ ভুল প্রাণেব ভুল, 
মর্মে বিজিত মল, 

জীবনের সঞ্জীবনী অমুত বল্পরী, 
এ এক নেশীব ভুল, 

অস্গরাত্ম! নিদ্রাকুল, 

খ্বপনে বিচিত্রূপ! দেবী যোগেশ্বরী ।-__সারদামঙ্গল, ওয় সর্গ 



কবি বিহারীলাল ৩৯ 

কবি বিহারীলাপের সকল কাঁব্যেই এইরূপ বাস্তব ও অরবাস্তবের 
বন্ব_-এই স্বপ্ন ও সত্যের অপূর্ব সংমিশ্রপ দেখিতে পাই। অক্ষয় 

কুমারের কাব্যেও এইরূপ বাস্তব ও অবাস্তবের দন্থ দেখা যার । কখনও 
তিনি কল্পনার উল্লাসে উৎফুল্ল । আবার কখনও বা বাস্তবের জন্য 

তাহার প্রাণ আকুল হুইযাছে। অক্ষয়কুমারও বিহারীলালের মত একান্ত 
কল্পনাপ্রবণ ও ভাবপ্রবণ কবি। এই কল্পনাবিলাঁস ও ভাবোশ্বস্ততার জনা 
তিনি বিহাবীলালেব মতই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন__ 

অচেনা জগৎ-বুকে অবরুদ্ধ স্থথে-দুথে 

কত ভুল করিযাঁছি+ কত ভূলে ভুলিষ! 1 
না লয়ে কিছু তত্বঃ আঁপনার ভাবে মত্ত 

ফেলেছি, ঝটিকা মত, ন! জানি কি ভুলিঘ! ৷ 

রবি, এও কি হয়েছে ভূল, এত ভূলে ভুলিষ! ? 

টু 
নিছক কল্পনাঁবিলাসে ক্লান্ত হইয়া বিহাঁরীলাঁল বপিযাছিলেন__ 

রুহস্ত ভেদ্ততে তব আঁব আমি চাব নাঁ। 

ক্রিস্ত শেষ পর্যন্ত রহস্তকেই তিনি বরণ করিয়া লইবাঁছিলেন-_ 

রহস্য মীধুরীমালা, 

রহস্ত রূপেব ডাল1,-- 

ব্রহস্ত স্বপন-বালা 

খেলা করে মাথার ভিতরে, 

চন্তরবিষ্ব স্বচ্ছ সরোবরে । 

। কবির! দেখেছে তাঁরে নেশার নম্বনে, 

ঘোঁগীরা দেখেছে তারে যোগের সাধনে । 
--সাঁধের আমন; ১ম সর্গ 



8০ সাহিত্য-পরিত্রমা 

বিহারীলালের মত অক্ষষকুমার তাহার ভাবোম্মত্ততার জন্য আক্ষেপ 

কষরিলেও নেই কল্পনাব স্বপ্ন তাহার কাছে মধুব বলিয়া গ্রতিতাঁত হইযাঁছে। 
ভিদি বলিযাঁছেন-_ 

খুমঘোবে প্রা ভোরে বাঁশীর গানটি যেন 

ধরি ধরি না ধবিতে বেষে গেল ্লে। 

একটি অবশ সুখ, একটি অলস দুখ, 

একটি শ্বপন, প্রাণ পেষে গেল বে ! ভুল 

প্রত্যক্ষ নিটুর । সেইজন! কবি প্রতাক্ষকে ঢাকা থাকিতে বলিতেছেন__ 

ফুটো না ফুটে! না ববি থাক ঘোর ঘোর ছবি, 

ধব৷ ধেন খবি-স্বপ্র মদিব মধুর । 

নাহি শোক, নাহি ভাপ, নাহি মোহ, নাহি পাপ, 

কেটে না' এ আব ছা জাল, প্রত্যক্ষ সিষ্ুব। 

৮ প্রদীপ, পৃঃ ৬৩ 

কৰি বাস্তব-জগৎ হুইতে দুরে-_কল্পনার' মেঘপুরে এছাযা ও স্বপ্লেব মধ্যে 
বাস করিতে উৎসুক -- 

জগতের দুরে--তোর মেঘপুরে নিয়ে যা আমা । 
তোব ছাঁয়া মত স্বপ্ন মায়! মত করে দে আমার । 

--কনকাঞ্জলি, পৃষ্টা ৬৮ 

কিন্ধ এই স্বপ্রলোকে অধিকক্ষণ থাকিদা তৃপ্তি গান নাহার অতৃপ্ত 

মন বাস্তবের আক্কুলতায় বলিয়া উঠে- 

কাটে না গে দিন কল্পলাব ঘোরে 
আশাক আশার যাঁপি*, 

তরুর তলায় নদীর কূলেতে 
বুষেতে কুনুম চাপি» 



কবি বিহারীলাল ৪৬ 

কাটে ন! গে! দিন বাঁজায়ে বাশরী 

আপনার মনে গেষে, 

আকাশের পানে সাগরের পানে 

দিনবাত চেয়ে চেয়ে । 

- কনকাঞ্জলি, পৃঃ ১১৪ 

কবিগুরু বিহারীলালেব কাব্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া অক্ষয়কুমার ভাবের 
লোতে গ-টালিয়। দিয়া কখনও বা কল্পনার জগতে শ্বপ্রের মেঘলোকে গিয়া 

পৌছিয়াছেন। আঁবার কখনও বাস্তবের মধ্যে প্রত্যাবতনৈর ব্যাকুলতা 
প্রকাশ করিয়াছেন । অক্ষষকুমারেব কাব্যে এই ধবণেব ভাব ও কল্পনার 

মূলে বিহাবীলালেব স্পষ্ট প্রশীব বহিয়াছে। 

কৰি দেবেন্দ্রনাথ সেন বিহারীলাঁলকে প্রকাশ্ত ভাবে গুক বলির! স্বীকাঁষ 
ন! কবিলেও তীহাঁব কাব্যে বিহারীলা'লর মত আত্মভাববিভোরত! দেখিতে 

পাওয়! যায়) যে আনন্দমযত] ও গ্রীতিবিভোবত! বিহাঁবীলালের কাব্যের 

মূলকথ। উহ! খুব বেণী পবিমাঁণে ফুটিব। উঠ্িয়াছে দেবেন্দ্রনাথের কাবো। 
দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন-_ 

পা এ ভাঁউ। দেহমাঝে এ কি গো তামাসা। 

ঢাপিয়াছ এক রাশ গ্রীতি ভালবাস! | 

কবিত্বেব অহঙ্কার হয়েছে মা চরমাব, 

আঁমিত্ব ভূবিয়া গেছে গ্রীতি-পাঁবাবাবে। 
--অশোক গুচ্ছ, অদ্ভুত আলাী 

বিহারীলালে যে গ্রীতিকল্পনাব উন্মেষ হইযাছিল দেবেন্্রনাথের কাব্যে 
তাহার পুর্ণ পরিশতি হইযাছিল। খুব সম্ভবত বিহারীলালেব প্রতাবেই 
দেবেন্্রনাথের কবিতাতে ভাববিলাসিতার আধিকা ঘটিযাঁছিল শ্রবং 

বিহাবীলালের মত তাঁহার ক্ল্পনাবিঙ্গাপী মন বাস্তব হইতে বিমুখ হইন্া 



৪২ সাহিত্যা-পরিত্রম! 

পড়িয়াছে। বিহারীলালের কাব্যে যে সৌন্দর্যবিভোরতা আছে দেবেন্ত্- 
নাথের কাঁবোও সেই বিহ্বলতা লক্ষিত হম । কল্পনার সঞ্চারে কবির চিত্তে 

থে ভাঁব-সমাবেশ হয় তাহ! বর্ণন! করিয়া কবি বলিয়াছেন-- 

অপরের চিত্তবনে ধীরে ফোটে ফুল--- 

ছিল থাহা পরাগের বেধু, 

রবি-কব পিয়ে পিয়ে, হয সে মুকুল, 

সুঘধীরে প্রকাশে ফুল-তম্ু ৷ 

হাঁধ কিন্তু মোর চিত্তেত। হিগাত্রি শিখবে যেন 
অক্ম্মাৎ বসন্ত-সঞ্চার ! 

পল্লবে, মুকু'ল, ফুলে, সুয়ে পডে তরুলতা । 

মুহতে” একি গো রঙ্গ ! মর্ম বোঝ! ভার! 

_গোলাপগুচ্ছ, কল্পনা প্রতি কবর উক্তি 
এইরূপ সৌন্দ্যবিভোরতাঁব মূলে বিহাবীলালের প্রভাব ছিল বলিয়াই মনে 
হয়। দেবেন্দরনীথের প্রীতিমত্তিত সৌন্দর্য উপভোগের মুলে বিহাবীলালের 
প্রভাব ছিল। কবির আরও অনেক কবিতাতেই এইরূপ তাঁববিহবলতাব 
দৃষ্টান্ত পাওয়া যাঁধ। চন্দ্রের শোঁভায় মুগ্ধ হইয়া কবি বলিতেছেন-_ 

আহা কি মধুব রূপ । এই বেশে, হরি?, 

এল শিত্য এ চিত্ত-আকাশে ! 

হানঘেব অন্ধকার গেল সব সবি', 

তোমার ও লাবশ্য-প্রকাস্জু । 

পাঁগল চকোঁর সম, উধাও হইয়া, 
পিব আঁধি, পিব আমি, ওকপ-অমিয়! 1 

-গোলাপগুচ্ছ, চাঁদ 



কবি বিহারীলাল ৪৩ 

সবের প্রদীপ দেখিয়া কবির মনে যে সৌন্দর্যবিভোৌরত| সঞ্চীরিত 

হইযাছে তাহা বর্ণন। করিয়। কবি বলিতেছেন 
নেত্রে হাপি, হস্তে দীপ, এস গো রূপসী । 

হোলো মোর শধ্যালয়, কুমুদ-কহলা রময় 

ছেয়ে গেল লিশিপন্ধে চিত্তের সরপী। 

ছের দেখ, হাসি হাঁণ্সিঃ দিল মোর কাছে আসি, 

এক বাশি ফুলবাশি কল্পনা-রূপসী 1 

অধর্ম পাঁইল ভয় পুণণাব হইল জয, 

হেবি সাথ নিশিমুখে তব মুথশশী ! 

-গোঁলাপগুল্ছ, সশজের প্রদীপ 

এখানে শুধু সৌন্র্যপিপাসাঁর ধবণে নর, তাঁধাতেও বিহ্বারীলালের সহিত 
আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষিত হয। 

দেবেন্দ্রনাথ সব” বস্তুতে বে সৌন্দর্য দেখিযাছেন তাহা বস্ত্রগত সোন্দ্য 

নয়__বান্ডবই সর্বত্র তাহার কাব্যে অবাস্তব-মনোহর হই! উঠিরাছে,। 

তাহার গ্রীতিব উৎসমুখে সববস্তই সুন্দর । শ্রীতি-সৌন্দ্যেব এইক্ষপ 
ফ্রিলিত 'আবেগ- বাস্তবকে অশীস্তব-মনোহব কল্পনার রস্মণ্ডিত করিয়। 

দেখা- ইহ! বিহারীলাল ও দেবেন্দ্রনাথ উভয কৰিতেই বতমান। লৌন্দ্য 
উপলব্ধিতে পুজার একাগ্র ভাব উভয় কবির কাঁব্যেই দেখা যায়। তবে 
এই দুইজন কবির করপুনার মধ্যে বৈসাদৃশ্ শুধু এইটুকু যে সেই গ্রীতি- 
সৌনদ্যের মিলিত আবেগ বিহাবীলালের ধানকল্পনাষ শান্তরস হইয়া 
উঠিয়াছে, কিন্তু ইহা দেকুুনাথের সর্বেন্দির বিবশ করিয্রাছে। এ সঙ্বন্ধে 

দেবেন্দরনাথের “অশোঁক তরু” “অশৌক ফুল” প্রভৃতি কবি ভরষটব্য ) 

বিারীলালেব মৃত্যুর পৰে রবীন্দ্রনাথও তাহাকে কবিগুরু বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের “আধুনিক সাহিত্যে “বিহারীলাল' শীর্ষক 



৪৪ সাহিত্য-পরিক্রমা 

প্রবন্ধ ইহার সাক্ষ্য দিতেছে । উক্ত প্রবন্ধে তিনি বলিতেছেন _-”বত'মান' 
সমালোচক এককালে “বঙস্থন্মবী” ও “সাবদামঙ্গলেব' কবির নিকট হইতে, 

কাবা শিক্ষার চেষ্টা! করিবাছিল, কতদূর কৃতকার্য হইয়াছে বল! যায় না, 
কিন্ত এই শিক্ষা স্থাধীভাঁবে হৃদয়ে মুদ্ররীত হুইগাছে যে, সুন্দর ভীষা 
কাব্যসৌন্দর্ষের একটি প্রধান অঙ্গ, ছন্দে এবং ভাষাঁষ সব্প্রকার শৈথিল্য 

কবিতার পক্ষে সাংঘাতিক | এই প্রসঙ্গে আমার সেই কাব্যগুকব কাছে 
আর একটি খণ স্বীকাৰ কবিয়! লই। বাল্যকালে “বানীকি প্রতিভ।, 

নামক একটি গীতিনাঁট্য রচনা কবিয! 'বিদ্বজ্জন সমাগম” নাঁমক সম্মিলন 
উপলক্ষে অভিনয় করিয়াছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র এবং অন্যান্য অনেক বসজ্ঞ 

লোৌকেব নিকট সেই ক্ষুদ্র নাটিকাটি প্রীতি প্রদ হইযাঁছিল। সেই নাটকেব 
মূল ভাবটি, এমন কি স্থানে স্থানে তাহাব ভাষা পর্যন্ত বিহারীলালের 

সাবদাঁমঙ্গলেব আবন্তভাগ হইতে গৃহীত ।” 
“সারদামঙ্গলে'ব প্রথম সর্শে দেবী সরস্বতীব যে বর্ণনা আছে তাহাব 

সহিত ববীন্দ্রন।থেব 'বাক্মীকি প্রতিভা”র সবন্বতীর বর্ণনা আশ্চর্য সার্ট 

আছে। 

জদযে বাখ গে! দেবি, চব্গ তোমাব । 

এস, মা করুণান্বাণী, ও বিধু বদনখানি 
চেবি ভেবি আখি তরিঃ হেবিৰ আবাঁব। 

এস 'আদবিণী বাণী সমুখে আমাবণ। 

মু মুদ্ু হাঁসি হাঁসি, বিলাও অমৃত রাশি, 

আলোর করেছ আলো, জ্যোতি-গ্রতিমা, 

তুমি গে! লাবণ্য -লতী, মতি ষধুত্বিমা | 

-বান্ীকি প্রতিভা 



কবি বিহারীলাল ৪৫ 

ববীন্্রনাথের এই বর্ণনার সহিত কবি বিহারীলালেব নিঙ্নোদ্ধত বর্ণন। 

রী 
এস মা ডষার নে 

বীগাপাণি চন্দ্রাননে, 
রাঙা চরণ দুখানি রাখ হৃদয় কমলে । 

--আারদামন্থল, ১ম সর্গ গীতি 

অন্ধত্র_ এস যা করুণারানী, 

ও বিধু-ব্দনথানি 
ছেরি হেরি আখি ভবি হেরি গে! আবার, 

শুনে সে উদার কথা 

জুডাঁক মনেব ব্যথা, 

এস আদরিণী ধাঁণী সমুখে আমার । 
--সাঁরদীমঙ্গল, ১ম সর্শ 

পবান্মীকি প্রতিভায়” বান্মীকি একস্থানে বলিতেছেন -- 

যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাঁ9 লক্ষ্মী অমরায়, 
এ বনে এসন। এসনা।, 

এসন। এ দ্বীন জন্ কুটারে 

যে বীণ! শুনেছি কানে, মন প্রাণ হ'যে আছে ভোর, 

, আর কিছু চাহিন! চাহিনা। 

এই উক্তির সহিত কবি বিহারীলালের ভাব ও ভাষাৰ মিল লক্ষ্য করিবার 

বিষয। বিহাঁরীলাঁলও দেবীকে সম্বোধন ক্রিক বলিয়া ছিলেন 

যাও লক্ষী অলকায়, 

যাঁও লক্ষ্মী অমরায়, 

এসন| এ যোগী-জন তপোঁবন-স্থলে ।-- সাঁবদামঙ্গল,১ষ সর্গ 



৪% সাহিত্য-পরি ক্রমা 

“সারদামর্গলে'র দ্বিতীয় সর্গে প্রেমিকেব নিবিড় বাকুলতা৷ প্রকাশ পাইয়াছে 

সধস্বতীর প্রতি কবি তাহাব বিবিধ অনুভূতি পর পর প্রকাশ করিযাছেন। 

কখনে! অভিমান, কথনো! বিবহ, কখনে! আনন্দ, কখনে। ভৎ্সনা) কখনে। 

স্তব। কবি কখনও ত্ীহাকে পাইয়াছেন- আবার কখনও তীহাকে, 

হারাইতেছেন। এই প্রীতি-বিরহে প্রেয়সীরূপিণী সাব্দ! প্রেমিক-কবিৰ 
হৃদয়ে বিচিত্র স্ুখদুঃখেব শতধাবাষ যে সঙ্গীত উৎসারিত করিষা তুলিযাছেন 

তাঁহাতে তাহার ভোগেব অতৃপ্তি ও ত্যাগেব ব্যর্থ আকাজ্ষা উদ্ভাগিত 

হুইযা উঠিক্বাছে _ 
কেমলে ব! তোম! বিনে দীর্ঘ দীঘ বাজ দিনে 

সুদীর্ঘ জীবন-জাল! সব 'অকাতবে, 

আর কাব মুখ চেয়ে অবিশ্রাম যাব ধেয়ে, 

ভানায়ে তন্ছব তবী অকুল সাগরে । 

রবীন্্রনাঁথেব “বান্মীকি প্রতিভা”তেও সরম্বতী-বিবহের আশঙ্কার বান্বীকি 

যে উক্তি কিষাছেন সেই অঙ্গভূতিই বিহাবীলালের কাব্যের উদ্ধৃত 
অংশে ধ্বনিত হইযাছে। দ্বাল্মীকি প্রতিভায় প্বালীকি সরম্বতীকে উদ্দে 

করিয়! বলিগাছেন-- 

অদর্শন হ'লে তুমি তোজি, গোকালন্ন ভূমি 

অভাগ! বেডাবে কেঁদে গহনে গহনে, 

হেবে মোরে তরুলতা, বিষাঁদে কবে না রথ! 

ব্ষি্ কুজুমকুল বনকুল-বনে। 

"ই! দেবী, হা! দেবী” বলি, গুঞ্জরি, কাদিবে অলি, 

ঝরিবে ফুলের চোখে শিশির-আসার, 

হেতিধ জগত শুধু আধার আধার ! 
-_বান্মীকি প্রতিভ। 



কবি বিহবাবীলাল ৪৭, 

এইরূপে দেখ! যাঁর যে “সন্ধ্যাসঙ্গীত' পর্স্ত রবীন্দ্রনাথের ভাব ভাষা ও 

ছন্দেব উপর বিহবারীলালেব অলীম প্রভাব ছিল। “দন্ধ্যাপঙ্গীত' হইতে 
আবন্ত কবিয| পরবর্তী সকল কাব্যেই রবীন্দ্রনাথ নিজন্ব ভাব অন্গ্যারী 

কাব্য বচন! করিলেও “কডি ও কোমল, পর্যন্ত তিনি বিহাবীলালেব ভাষা ও 

ছন্দেব প্রভাব হইতে নিজেকে একেবাঁবে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিতে পাবেন 

নাই। পরবর্তী কালে ববীন্দ্রনাথ যখন তাহার কাবারচনাঘ নিজন্য ভাব 
ও ভঙ্গী আযত্ত কবিযাছেন তখনও বিহাবীলালের কল্পনা ও ছন্দ মাঝে 

মাঝে ববীন্্রনাথের কাব্যে বর্তমান দেখিতে গাঁওধা যায় । বিহাধীলাল 
বচিত “বঙ্গ স্থন্দরীগর_ 

"সুঠাম শরীব পেলব লিকা, 

আনত ন্দুষমা কুন্গুম ভবে, 
ঠাঁচব চিকুব নীরদ-মালিক। 

লুটায়ে পড়েছে ধবণী পবে।” 

অথবা -- একদিন দেব তরুণ তপন 

হেরিলেন স্থব-্নদীব জলে 

শর অপরূপ এক কুমাবীরতন 

খেল! কবে নীল নলিনীদলে। 
এই ছন্দ তিন মাত্রামূলক। ইহার প্রথম প্রবর্তক কবি বিহাবীলাল। এই 

ছন্দেব সহিত রবীন্দত্রনাথেন “পতিতা” কবিতাৰ ছন্দ তুলনীয় ।__ 

ধন্য তোমারে হে রাজমন্ত্রী 
চব্ণপদ্ধে নমস্কাৰ 

লও ফিরে তব স্বর্ণমুদ্রা 

লও ফিরে তব পুরস্কার | 

এই ছন্দের ব্যবহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভীবনস্থৃতিতে বলিযাছেন -- 



৪৮ সাহিত্য-পরিক্রম! 

“একদা এই ছন্টটাই আমি বেশি করিয়া! ব্যবহার করিতাঁম। ইহ! যেন 
দুই পায়ে চলা! নহে, ইহা যেন বাইসিকিলে ধাবমান হওয়ার মৃত।”৮ এরই 
ইন্দ্র প্রেরণ] রবীন্দ্রনাথ তীঁহীর কবিগুক্ক বিহারীলালের কাছ হইতে 
পাইন্নাছিলেন বটে, কিন্ধ তিনি &ঁ ছন্দের €সীষ্টৰ সাধন করিযাছেন । 
“ব্ন্ন্দরীতে” বিছারীলাল বখাসাঁধ্য যুক্তাক্ষর করি! বর্জন এই ছন্দের 
মাধুর্য ও বেগবান্ গতির নৃত্য বঙ্গায় রাখিযাছেন। যুক্তীক্ষর বাবহার 
করিতে গিয়াই তিনি গোলে পড়িয়াছেন--তাহার ছন্দপতন হইয়াছে । 
কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দ যখনই ব্যবহাব করিয়াছেন তখনই ধুক্তাক্ষিরের 

পূর্ববর্ণকে ছুই মাত্র! ধরিয়া! কাব্যবচনা করিয়াছেন । এই কারণে যুক্তাক্ষর 
থাক! সত্তেও রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কখনও ছন্দপতন হ্ধ নাই--ছন্দ সত্যই 
বেগবান গতির নৃত্য যেন ঘন ঘন বঙ্কারে নূপুর বাজাইয়! প্রবাহিত 
হুইয়া চলিয়াছে। 

বিহারীলালের কল্পনা অনেক স্থলেই ব্রবীন্দ্রনাথকে তীহার কল্পনার 
সুত্র ধরাইয়। দিয়াছে । রবীন্ত্রনাথের বিখ্যাত কবিত। “সোনারতরী'র মূলে 
বিহারীলালের করন। উৎ্ম জোগাইফ়াছিল। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ 
গুপ্ত মহাঁশর লিখিতেছেন_-"খুব ছেলেবেলা কৰি তাহার কাব্যগুর, 

বিহারীলাল চক্রবর্তীর নিকটে াইতেন | বিহারীলাল গান রচন! করিতেন 
কিন্ত স্তর দিতে পারিতেদ না। রবীন্্রনাথ তাহাতে স্বর যোজন! করিয়া 

বিহারীলাঁলকে গাহিয়! শুনাইতেন। বিহারীলালের একটি গান রবীন্দ্রনাথের 

খুব ভাপ লাগিষাছিল--রবীন্দ্রনাথ তাহার “সোনার তরীর* আইডিয়। সেই 
গাঁনটি হইতে পাইয়াছিলেন-- 

সোনার তরী নয়নে নাঁচে নাচে । 

পা না দিতে দিতে ডুবে যে আচন্ছিতে। 
বাকী পদ রবীন্রনাথের এখন আর মনে নাই। সেই গাঁনটি হইতে 



কবি বিহারীলাল ৪৯ 

রবীন্দ্রনাথের মনে যে অম্প্ট আইডিম্না জাগিয়াছিল সেটি এমম একটি 
আদর্শ যাহাতে পা দিতে ন! দিতেই তাহা আচস্থিতে ডুবিয়া যাষ, তাহার 
উপরে আমাদের পার্থিব জীবনের চাপ মোটেই চাপানো যাঁয় না, অথচ 

তাহাকে ন! পাইলেও আমাদের প্রাণ বাঁচে না। 

কবি যখন ভরা-পল্সার কাঁচা ধানে বোঝাই নৌকার ছবি দেখেন তখন 
তাঁহাব মনে পডে সেই ছেলেবেলাকার সোনাব তরীর কথ! । সেই চোখে- 

দেখ ছবিকে দেহ করিয়! তাহাঁৰ মধ্যে তিনি কানে-শোন! ভাবকে প্রাণ 
সঞ্চার করিষ! দ্বেন, এবং তাহারই ফলে জন্মলাত করিয়াছে তাহার অপূর্ব 

সুন্দৰ কবিতা সোনার তরী ।” এলোনাঁর তবী*-_শ্বিভূতিভূষণ গুপ্ত 

তাঁরতবর্ধ, ১৩৩১ ভাদ্র । 

আত্মভাববিভোর কবি বিহা'রীলাল তীহার নিজের কবিচিত্ত সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন । 

ন। জানি কি ফুল দিয় 

গড়া, এ আমার হিয়া, 

আপন নৌরভে কেন আপনি পাগল প্রায় । 
্ কি কবি হেথায়। _-সাঁধের আঙলন 

ইহার সহিত ববীন্রনাথের উৎসর্গ কাঁব্যের “ঘরীচিকা” কবিতার 

( “পাগল হই বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম--কন্তরী মুগসম 1৮ )_- 

তাঁবসাপৃশ্ঠ লক্ষ্য কবিবাঁর বিষয । কবি বখন নিজের অন্তরলোকেব সৌন্দর্ধ 
প্রকাশ করিবার উপযোগী তাঁবা ও স্থার খু'জিয়া না পান তখন তিনি 

পাঁগল হইযা উঠেন। কবির সব চেয়ে বড় ব্যথ! তাহার অন্তরলোকের 

ভাঁবসম্তভার প্রকাশ করার ব্যথা । উপলব্ধিব যে আনন্দ কবির মনকে 

পরিপূর্ণ করিয়! তুলে, অন্তরের সেই ভাবসম্পদকে সকলের গোচর করাই 

কবি-জীবনের সাঁধনা। এই আনন্দ ব্যক্ত করিতে না পারিব্বা কৰি 

৪ 



৫৬ সাহিত্য-পধিক্রম! 

বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই নিজেদেরকে নাভীগন্ধে পাগল কন্তববীমুগের 
সহিত তুলন। কবিয়াছেন। এখানেও দেখা যাইতেছে যে কল্পনা-ভঙ্গীতে 

বিহাবীলাল এবং ববীন্ত্রনাথ গুইজনেই সমধর্মী কবি। 

বিহারীলালেব ভাব ও কল্পনাদশেব আভাস রবীন্দ্রনাথের “বলাকা” 

কাব্যেব চঞ্চল” কবিতাঁতেও পাওয়া যাষ। বিহাাবীলাঁল তাহার "সাধের 

আসনে' বলিয়াছেন যে জগতেব মধ্যে সর্ধদাই পবিবর্তনেব শ্রোত 

চলিরাছে। রূপান্তবের ফলেই নৃতনেৰ জন্ম হইতেছে । পবিবর্ভনই এ, 

জগতে সৌন্দর্য ও মাধুখ বিধান কবিতেছে।__ 
উদযেব সঙ্গে সঙ্গে 

প্রলয ধেযেছে বলে, 

ভীবনের সঙ্গে সাঙ্গ চলেছে মবণ। 

আপনি সময হলে 

কুর্ধ চলে অস্তাচলে, 

আবার সময়ে হয উদয় কেমন! 
নিতি নিতি তরু লতা 

ন্ধব নুতন পাত, 

কেমন শ্রফুল মাহ! কুন্গম জন্দব 
ঝ'রে বায পরক্ষণ 

ব্যথিক্সা নয়ন মনঃ « 
আবাৰ তেমনি ফুল ফোঁটে থরে থব 1 

বিশ্বেব প্ররূতি এই, 
একেবারে লয় নেই, 

এক বায় আব আস 

তরণ সৌন্দর্যে ভাসে।  --সাথেৰ আসন 
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রবীন্দ্রনাথ তীহাৰ “ঞ্চলাঃ কবিতাতেও এই কথাই স্পষ্ট এবং সরূস- 
স্ন্দব করিয়া! বলিধাছেন। কালে কোনও মুহূর্ত স্থিৰ হইয1 নাই, পবিবত- 
নের প্রবাহ আৃশ্য বেগে নিত্য-নিরস্তবই চলিযাছে। সেই প্রবাহ-বেগে 
সবই ভাপিয়! যাইতেছে । এই গতিপ্রবাহ কোনরকমে শুগিত হইলেই 
তৎক্ষণাৎ বস্তস্তপ জড়ো হইযা! উঠে। স্থিতিতে বন্তব স্ত,প জড়ে। হইয়া 
উঠিলে তাহার রূপের বিচিত্র ফুটিয়া উঠিবার অবকাশ হয ন]। 

ববীন্দ্রনাথের সমস্ত “বলাকা” কাব্যব মধোই এই “অকারণ অবারণ চলা'র, 
কথা আছে। থামিতে গেলেই-_ 

উচ্ছিয! উঠিবে বিশ্ব পু্জ পুষ্জ বস্তব পর্বতে । 

এবং 

যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই, 
তুমি তাই 
পবিত্র সদাই । 

তোঁমাব চবণম্পর্শে বিশ্বধূলি 

মলিনতা যাঁধ ভুলি' 

পলকে পলকে, 

মৃত্যু ওঠে প্রাণ হ'যে ঝলকে ঝলকে । 

- ব্লাক, চঞ্চল! 

ববীন্দ্রনাথেৰ স্বর্গ হইতে বিদায় ( চিত্র! ), মুক্তি ( নৈবেষ্ঠ ), মবীচিকা 

( কডি ও কোমল) প্রভৃতি কবিতাব মূলেও বিহবারীলালের কল্পনা অনুভূত 
হ়। ইংরজ কবি শেলীর মত আদর্শ সৌন্দর্যের পূজাবী হইয়াও মানুষকে 
ধাহীরা স্থন্দব দেখেন বিহাবীলাল তীহাঁদেবই একজন। কল্পনায স্বর্গ 
ত্রমণ কবিযা আপিযাও তিনি এক বিন্দু সুধা প্রাপ্ত হন নাই-- 



৫২ সাহিত্য-পরিক্রম। 

্বর্গেতে অমৃত সিন্ধু 

পাই নাই এক বিন্দু।-_সাঁধের আসন 

অমুতাধিক ধন অশ্রু স্বর্গে নাই বলিয়া! কবি অন্থশোচন1 কবিয়াছেন 

এবং সেই অশ্রকণাটুকু পাইয়া কবির মনে অসীম তৃপ্তি জাগি উঠিযাছে-- 

তব অশ্রকণাঁটুকু অমৃত অধিক ধন 
পেয়েঃ এ অদ্ভূত লোকে জুডাল জীবন । __-সাঁধের আঁসন 

কল্পনায় শ্বর্ণের স্থখচিত্র রচন! করিয়। কবি তৃপ্চি পান না । কাঁরণ সেখানে 

সবই কামনাহীন ॥। সেইজন্য কবি বলিয়ছেন__ 

থে যুগে তোঁমর! জাগ, সকলেবি জাগবণ, 
এ যুগে নন্দন বনে সবে থুষে অচেতন । 

আমাদের মত [ভূমে 

কেহ জাগে কেন ঘুমে, 
সূর্য যাঁয় অন্তাচলে, রাত্রে হয় চক্দরোদর । 

এ চির পূর্ণিমা নিশি তেমন সুন্দর নয়। 

_সাখের আন? চতুর্থ ঘন 

্বর্গেব স্ুথচিত্র অপেক্ষ! পৃথিবীর চন্দ্রালৌক ও সুর্ধ/লোকের দৃশ্ত 
কবির কাছে মধুবতর বলিয়া! মনে হ্ইয়াছে।* তিনি ব্বর্গেব নিরবচ্ছিন 
স্থখন্বপ্রের কল্পনায় ক্লান্ত হইয়া গাহিয়াছিলেন__-“অমরের অপরূপ শ্বপ্র- 

কথ নাঁহি চাই ।” স্বর্গের অপরিবত্বনের শ্রোত__ সেখানকার চিরবসন্ত- 
কাল অথবা অনন্ত সুখের মধ্যে কবির ক্লান্তি আসে 1 

এ চিরবসস্ত কাল 

তেমন লাগেন। ত'লি, 
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এবে যেন ভেঙে চুরে অন্ক কিছু কর! চাই। 
অনস্ত সন্ুথেরে। কথা 

শুনে প্রাণে পাই ব্যথা, 

অন্_-অনন্ত নরকেও ততটা যন্ত্রণা নাই | 
- সাধের আসন, চতুর্থ সর্গ 

বিহাবীলালের এই ধরণের কল্পনাভঙ্গীই আধুনিকতা । 
ববীন্দ্রনাথও বৈচিত্র্হীন ও মায়ামম্তাহীন স্বর্গ হইতে বৈচিত্র্যময় 

গৃথিবীব মাতৃন্লেহক্রোডাক অধিকতর লোভনীয মনে করিয়া বণিয়াছেন-_ 
স্বর্গে তব বহুক অমৃত, 

মত্যে থাক স্থে ছুঃঘে অনন্ত মিশ্রিত 
প্রেমধাব। অশ্রঞ্জলে চিবগ্তাম করি” 

ভূতলেব স্বর্গথগ্ুগুলি | 

অস্কাত্র-- বর্ষ লক্ষঘত 

যাপন কবেছি হর্ষে দেবতাব মতো! 

দেবলোকে । আজি শেষ বিচ্ছেদেব ক্ষণে 

লেশমাজ অশ্রুরেখা স্বর্গের নয়নে 

দেখে যাব এই আঁশ ছিল। শোকহীন 

হৃদিহীন নুথন্বর্গভৃমি, উদাসীন চেয়ে আছে। 
_ক্বর্গ হইতে বিদায় 

বিহাবীলালেব মত রবীন্দ্রনাথ অশ্রহীন হ্বর্গ জীবনে ব্যথিত হুইয়া উঠিযা- 

ছেন। 
কবি বিহারীলাল বলিয়াছেন-_ 

দরিদ্র ইন্জত্ব লাভে 

কতটুকু সুখ পারে, 
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আমার সুখের সিন্ধু অনস্ত উদার, _ 
কবির সুখের সিন্ধু অনন্ত উদাস! - সাবদামজল 

রবীন্দ্রনাথেব কবি-হৃদয়ও কুন্থমের কারাগারে বন্ধ থাকিযা ভুখশ্রীস্ত হইয়। 

বলিয়া উঠিয়াছে__ 

এসো! ছেড়ে এসোঃ সখি, কুস্থুমশযন, 

বাজুক কঠিন মাটি চরণেব তলে। 
রুতদিন কর্সিবে গে। বিঘা বিরলে 

আকাশ-কুন্মুম-বনে শ্বপন-চযন। 

--কৃডি ও কোমল, মরীচিকা! 

কল্পনাব ভঙ্গীতে উভয় কবির কাঁব্যেব অনেক স্থলেই এইরূপ সাদৃশা দেখা 
খায়। 

বিহীরীলালকে বিশ্বপ্রক্কতি এ বিশ্বমানৰ ছুইই সমানভাবে আকর্ষণ 
কবিয়াছে।-_ 

কোথাগো প্রকৃতি সতী সে রূপ তোমার? 
যে প্ধূপে নয়ন মন ভূলাতে আমার । 

মানুষ স্থষ্টির সার, দেবতাঁর অবতার, 

্রহ্মাণ্ডের শিবোণি প্রোজ্জল ভূষ্ণ ! 

-সাঁবদামঙগল, ৪র্থ সর্গ 
রবীন্ুনাথের কাছেও বিশ্বপ্রকৃতি এবং বিশ্বমানব এ.দুইই সমান সত্য-_ 

মরিতে চাঁহিনা আমি সুন্দৰ ভবনে 

মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই ॥ 

-কড়ি ও কোমল, প্রা" 
রবীশ্ুনাঁথের কাছে মানবজীবন সুন্দর ও বিরাঁট এবং অনন্ত অর্থপূর্ণ । বিশ্ব- 

প্রকৃতি এবং বিশ্বমানব দুইই কবি-হাদয়কে নিবিড়ভাবে আকর্ষণ কবিযাছে। 



কবি বিহারীলাল ৫৫ 

প্রকৃতির প্রতিশোধ" নাটিকাঁর মধ্যে এই অন্নভূতি কবিব ননে 
জগিয়াছে।__ | 

জগত, তোমারে ছেড়ে পারিনে যে যেতে, 

মহা আকর্ষণে বাঁধা আছি মোরা! । _-প্রকৃতির প্রতিশোধ 
প্কড়ি ও কোমলে”্র “ম্রীচিক।” কবিতা মধ্যেও কবির এই মানবগ্লীতি 
প্রকাশ পাইয়াছে__ 

চলো গিষে থাঁকি দৌহে মানবের সাথে, 

স্থথে-হুঃখে যেথা সবে গাঁথিছে আলয়, 

হাঁসি কারা ভাগ কৰি ধৰি? হাতে হাত 

সংসার-সংশর্-রাত্রি বহিব নির্ভষ। 

“মুক্তি প্রভৃতি কবিতার অন্তর্নিহিত তাবেও এই ধারণা! প্রকাশ পাইযাছে। 
কবি বিহাঁরীলালের কাবোর অনুশীলন করিয়া রবীন্দ্রনাথেব প্রক্ৃতি- 

পরিচয়ের আকাজ্ষ। জাঁগিয়াছিল। ঘে বালক ববীন্দ্রনাথ ভূত্যবাজক-্তস্ত্বের 

কঠোর শাসন এডাইর়! খড়ীর গণ্ডীব বাহিরে যাইতে অক্ষম ছিলেন সেই 

রবীন্দ্রনাথের হৃদয় বিহারীলালের কাব্য আম্বাদন করিয়। প্রকৃতির মাধুধ 

"উপলব্ধির জন্য উন্মুখ হুইযা উঠিয়াছিল। ন্থুতরাঁং রবীন্দ্রনাথের এই 

প্রক্কৃতি-পরিচরের মুলে বিহারীলালের কাব্য অনেকথানি প্রেরণ 
'জোগাইয়াছিল। বাল্যে রবান্দ্রনাথ “পল্ বর্জিনী” পাঠ করিয়া পরম আনন্দ- 

সাগরে মগ্ন হইতেন। শিশ্বপ্রকৃতি তখনও তাহার নিকটে অপরিচিত ছিল্, 

সেইজনা “পল্ বজিনী'র সমুদ্র-তটেৰ অরণা-ৃশ্টের বর্ণনা কবির নিকট' 
'অনিবচনীর লুখন্বপ্েব মত প্রতিভাত হইত। বিহারীলালেব কাব্যও 

রবীন্্নাথকে গ্ররুতির সহিত মিলনের জন্য--প্রকৃতির বহস্য উদ্ঘাটন 

করিবার জন্য ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন--“পল্ 
বঞ্ধিনীতে ধেমন যানুঘের এবং প্রকৃতির সছিত পরিচন্ব লাত করিষা ছিলাম, 
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বিহারীলালের কাব্যেও সেইরূপ একটি ঘনিষ্ঠ সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলীম |” 
বিহারীলালের নিমোদ্ধত প্ররুতি-বর্ণনা পডিতে পড়িতে বালক ববীন্রনাথের 

মন ব্যাকুল হইয়া! উঠিত। তিনি বিশ্ব-চবাঁচবময নিভেকে পবিব্যাপ্ত 
করিয়! দ্যা কবি বিহাবীলাল বর্ধিত প্ররুতির সেই মাধুর্য উপলন্ধির জন 

উন্মুখ হইয়। উঠিতেন ।__ 
কভু ভাবি পন্গীগ্রামে যাই, 
নামধাম সকল লুকাই, 

চাষীদেব মাঝে বক্ষে, 

চাধীদেব মত হযে, 

চাধীদেব সঙ্গেতে বেডাই । 

প্রাতঃকালে মাঠেব উপর, 

শুদ্ধ বায়ু বহে ঝরু ঝব্। 

চারিদিক মনোরম, 

আমোদে করিব শ্রম, 

সুস্থ স্কুত' হবে কলেবর । 

বাজাইষে বাশের বাশবী, 

সাদ! সোজ। গ্রাম্য গান ধবি” 

সব চাঁধাব সনে, 

প্রমোদ 'গ্রফুল্প মলে 

কাটাই আনন্দে শবরী। 

রবীঙ্ছনাথ যদিও বলিযাছেন যে তাঁহার মনে প্রকৃতির সহিত মিলনের 

'আাকাজ্ষা জাগাইকজ) দিযাঁছিল_-আঁদিম মানবগ্রক্ৃতি। কবি নছে।. 

তথাপি কবির অন্তবে বিশ্বপ্রকৃতির রূপ রপ গন্ধ গান উপলব্ধি কঙ্জিবাথ 
€$ তীঙ্াঁর মধ্যে নিজেকে পরিব্যাপ্ত কবিবার যে বাসনা সুপ্ত ছিল তাঁহাকে 
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উৎসারিত করিতে বিহবাবীলালেব কাব্য যে ঘথে্ট সহাধতা করিয়াছিল, 

তাহা অস্বীকার কবিবাব উপাম্ব নাই। উল্লিখিত বর্ণনার সহিত রবীন্দর- 

নাথেব বশুন্ধবা' কবিতাটির অনেক স্থলেই সানথ আছে। বিশ্বপ্রন্কৃতি ও 
বিশ্বচরাচরের বিচিত্র বর্ণনা শুনিয়! রবীন্দ্রনাথের “চিত্ত অগ্রসরি+ সমস্ত 

স্পর্শিতে চাহে 1 

সমুদ্রেব তটে-_ 

ছো/ট। ছোটে! নীলবর্ণ পর্ব ত-সঙ্কটে 

একখানি গ্রাম, তীরে শুকাইছে জাল, 

ভলে ভাসিতেছে তবীঃ উডিতেছে পাল, 

জেলে ধরিতেছে মাছ, গিরিমধ্যপথে 

সঙ্ীর্ণ নদীটি চলি” আসে কোনোমত 

'অশকিষ। বাকিযা!। ইচ্ছা! করে সে নিভৃত 

গিরিক্রোড়ে জুখাসীন উর্ি মুখরিত 

লোকনীভখানি, হৃদকে বেষ্টিযা ধবি 

বাছুপাশে। ইচ্ছ! করে আপনাব করি 

যেখানে যা কিছু আছে।-_- 
__বন্থুদ্ধরা 

ববীন্্নাথের কাব্যে বিশ্বপ্রকৃতিকে উপলব্ধি কবিবার ব্যাকুলত। 

বিহারীলাল অপেক্ষা! নলিবিডৃতব হুইয1 প্রকাশ পাইযাঁছে সন্দেহ নাই ॥ 
কিন্তু সীমার বাঁধ ভাঁড়িয! অসীমেব বুকে নিজ্জেকে ব্যাপ্ত করিবাব আঁকাঙ্কা, 

বঙ্গলাহিত্যে বিহারীলালের কাবোই স্বপ্রথম ফুটিযাছিল। উচ্থাই 

রবীন্দ্-প্রতিভীর মূলে উৎসরূপে প্রেবণা জোগাইযাছে। সীমাকে 
উতভভীর্ণ হয়৷ ক্রমাগত অসীমের সহিত মিলনের উদ্দগ্র বাঁদনা- যাহ 
রবীন্দ্রকাব্যের মুলকথ। উহা! রবীন্দ্রনাথ তীহাঁব গুরু বিহাবীলালের সমস্ত্রে 
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প্রা্থ হইপাছেন। কবি নিজেই ইহা স্বীকার করিয়াছেন ।_- “বে ভাবের 

উদয়ে পরিচিত গৃহকে প্রবাস বোধ হয় এবং অপরিচিত বিশ্বের জন্য মন 

কেমন করিতে থাকে বিহারীলাঁলেব ছন্দেই সেই ভাবের প্রকাশ 
দেখিতে পাইয়ছিলাম 1” 

কত ভাবি সমুদ্রেব ধারে, 

যথা যেন গজে একেবারে 

প্রলয়ের মেঘ সঙ্ব, 

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভঙ্গ 

আক্রমিছে গভিয়! বেলাঁবে। 

সম্মূথেতে অসীম অপার, 

জলরাশি রয়েছে বিস্তাব, 

উত্তাল তরঙ্গ সব 

ফেনপুজে ধব্ধব, 

গণ্ডগোলে ছোটে অনিবাব 

ন সু নং 

সেই মহ! রণস্থলে 
স্তর হয়ে বমিষে বিবাপ, 

দেখিগে শুনিগে সে কল। 

বিহারীলালের এই শ্রেনীর বর্ণনা রবীন্দ্রনাণথর "মনে অসীমেব সহিত 

মিলনের নিবিড় আকাজ্ক! জাগাইধা দিয়াছিল | 
কবি বিহ্ারীলাল কখনও ভাবাঁবেগে বিহবল--ভাবাবেগে আত্মনিমগ্ন 

হইয়! গিবাছেন। আবার কখনও বাস্তব ন। রূপজগতের সম্মুখীন হইবার 

জন্য উৎস্থৃক হুইঞ্জ। উঠিয়াছেম। কবির “সাবদামঙ্গলে কপ হইতে ভাবে 
প্রত্যানের কথা আনেক স্থানেই আছে ।-- 
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রূপের ছটায় তুলি 
শ্বেত শতদল তুলি 

আদরে পৰাঁতে বান সীনন্তে সবার, 

তারাও তাঙ্বাত্রি মত 

পল্প তুলি-বুগপত 

পবাঁতে আসেন সবে সীমন্তে তাহার । 

অমনি স্বপনশ্প্রানথ 

বিভ্রম তাঁজিযা যায় 

চমকি' আপন পানে চাহেন কপসী, 

চমকে গগনে তাঁবা 

ভূধরে নিঝর ধাঁব!, 

চমকে চরণ-তলে মানস সরসী | 

অন্যত্র _ 

তোমারে হদযে রাখি, 

সদানন্দ মনে থাকি, 

শ্মশান অনরাবতী দু-ই ভাল লাগে। 

অথব'__ 
থাক হদে ভেগেখাক, 

রুপে মন ভরে রাখ, 

তপোবনে ধ্যানে থাকি এ নগব কোলাহলে। 

রবীন্দ্রনাথের ক।ব্যেও এইবপ “ভাব হ'তে ব্ূপে অবিবাঁম বাঁওরা-আঁসা”র 

তত্ব অপূর্ব রসস্কৃতি লাঁভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের এই করনাদর্শের মূলে 
বিহাঁরীলালেৰ কল্পনাভঙ্গী ছিল বপিয়াই হনে হব? 

রবীন্দ্রনাথের “চিজ্রা” কবিতাঁতে বিহারীলালের কাব্যসাধন-রীতি অপৃৰ' 
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ছন্দে বিবুত হইয়াছে । ববীন্ত্রনাথ উক্ত কবিতাদ্ঘ কবি ও কাব্য সম্বন্ধে 

তাহার মনোগত আদর্শেব একটি গতীব উপলব্ধি ছন্দোবদ্ধ করিষাছেন। 

“চিজার প্রথম শ্যবকে তিনি নিখিল কাঁব্াকল! বা কবিকল্পনার' 

প্রেরণান্ধপিনী সোন্দর্যদেবতাব বন্দনা কবিয়াছেন __ 

জগতেব মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে 

তুমি বিচিত্রবূপিনী | 

অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে, 

আকুল প্ুলকে উলসিছ দুল-কাননে, 

ছযুলোকে ভলোকে বিশসিছ চল-চবাণ, 

তুমি চঞ্চল-গমিনী | 
নী স্ঁ ক 

কত না বর্ণে কত না স্বর্ণ গঠিত, 
কত যে ছন্দে কত সঙ্গীতে বটি; 

কত না৷ গ্রন্থে কত ন! কে পঠিত, 

তৰ অসংখ্য কাহিনী । 

এই “চিত্র!” কবিতাবই দ্বিতীয্স স্তবকে কবি এই সৌন্র্ধদেবতাকে, 

কাব্যকল। হইতে বিধুক্ত করিযা, নিভূ নস্তবমন্দি প্রতিষিত করিধা কবির 
যে ভাবাবস্থা হয তীহাবই বর্ণনা কবিযাঁছেন __ 

অন্তরমাঝে শুধু তুমি এক৷ একাকী 

তুমি অন্তর ব্যাপিনী। 
একটি স্বপ্ন মুদ্ধ সজল-নগনে, 

এরুটি পদ্ম হৃদয় বৃস্ত-শযনে, 

একটি চন্ত্র অসীম চিন্ত-গগনে, 

চারিদিকে চির যামিনী। 
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এই দ্বিতীব় স্তবকে কবি রবীন্দ্রনাথের বল্পনা বহিমু্থী নহে_-তন্তমুী । 

রবীন্দ্রনাথ এথানে তাহার কাব্যলক্ত্রীকে যে ধ্যান্ষন্ত্রে আরাঁধন! করিয়াছেন 
সে মন্ত্র একান্তভাবেই বিহারীলালের । এখানে রবীন্দ্রনাথ তাহার সৌন্দর্য- 

কল্পনাকে বান্তব জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত করিয়া মনোজগতে অধিষ্টিত 
করিতে চাঁহিতেছেন। বহির্জগত হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচাত বলিযা 
অন্তর্জগতে কোনও চঞ্চলতা৷ নাই,-আছে কেবল সৌনধবোধ, প্রীতি, 
মধুরতা৷ এবং ভাঁবনিমগ্ততা । কৰি এখানে অন্তমু্খী কল্পনাকে বহিমুখী 
করনা হইতে বড কবির! দেখিযাছেন । “চিত্রার+ প্রথম স্তবকে কবি জগতের 
বৈচিত্র্য হইতে ইন্ছ্রিরের সাহাধো যে কাবাবস অথবা সৌন্দর্যবোধ আহরণ 

কবিতে চাহিয়াছেন উহা সদা-চঞ্চল, অশাস্ত তাহাব স্বভাব । কিন্তু 

দ্বিতীষ স্তবকে বাহিরের রূপ রন বর্ণ গন্ধ শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি অনুভূতির 

আনন্দ একটা স্থির শান্ত অচপল রূপ ধাবণ করিষাছে। সেখানে প্রকাশ 

পাইযাছে কেবল কবির অন্তরের আনন্দের অনুভূতি । ইহা একটি ধ্যানের 
অবস্থা-যোগের অবস্থা--একটি পুজার একাগ্র ভাঁব। রত 

কৰি বিহারীলা'লেব সারদাও আদর্শ সৌন্্যলক্্মী ! তিনি এই সৌন্দ্য- 
গলক্্মীকে অন্তবমন্দিবে প্রতিষ্ঠিত করিষা সাধকের মত তন্মষ হইয়া ভাবাবেগে 
আত্মবিভোর হইয়া! সেই সৌন্দর্য উপলব্ধি করিয়াছেন । কবির সারদ! 

বিশ্বব্যাপিনী অথচ অভ্তরবাসিনী । বিভিম্থ আকারে বিভিন্নকূপে মনের ও 

বাহিবেব জগতে তিনি, বিকশিত হইতেছেন। কখনও তিনি জননী, 

কখনও কন্তা, কখনও প্রেয়সীরূপিনী | তবে বিহারীপালেব কাঁছে সাবদাব 

অন্তরবাসিনী রূপটিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে । সারার রূপের বিচিত্রতার 
দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিবার অবকাশ তীহার বিশেষ হয় নাই। ববীন্ত্র- 
নাথেব কাবালক্্ী শুধু "্অন্তরমাঁঝে এক! একাকী” নহেন। জগতের মাঝেও 
তিনি “বিচিত্রন্ূপিনী |” কিন্ত বি্বারীলালের ধ্যানপরায়ণ একনিষ্ঠ হৃদয় 
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এই বিচিত্ররূপিনীর প্রতি তেমন আকৃষ্ট হয় নাই । বিহাবীলালেক 

কাব্যলঙ্্মী "সস্তববাসিনা” হুইয়াই বহিলেন। বিহাবীলাল আপনাব ভিতক 

আপনি আত্মপমাহিত। তিনি এ বিষয়ে অদ্বৈতবাদী আব ববীন্দ্রনাথ 
বিচিত্রতাবাদী । 

বিহারীলাল সবত্রই তাহাব কাব্যলক্মীকে তীঙাব 'অন্তবমাঝে প্রতিষ্ঠিত 

কৃবিয়। দেখিযাঁছেন। সেখানে সাধকফেব যোগেব অবস্থা! এবং পুজাব 

একাগ্র ভাব প্রকাশ পাইয়াছে __ 
মানস-মবালী মম আননগ-রূপিণী 1 

তুমি মীধকেব ধন, 

জান সাধকের মন্, 

এখন 'ছামাব আব কোন খেদ নাই ম'লে। 

_ সাবদামঙ্গল 

বিহারীলাল সারদ)টদেবীব বিশ্বব্যাপিনী সৌনদর্যমুতিটি বিধাতাব 'মানস- 

সফ্েই প্রকাশমান দেখিতে পান। কাবণ সৌন্দর্যবাধ সেখানে শাস্ত, 

অচপল রূপ ধারণ করিখাছে -- 

ব্রহ্মাব মানস-সবে 

ফুটে ঢলঢল ক'ব 

নীল জলে মনোহব স্বর্ণ নলিশী, 

পাঁদপদ্দ রাখি তায় 

হাঁসি, হাসি, ভাসি যাঁয় 

ষোড়শী কপসী বাম! পূর্ণিমা যামিনী | 
_-সাবদামঙ্গল 

মারদামঞলেব সর্বত্রই কাব্যলক্মীর এই “অন্তব্বাসিনী” বপটি উপলব্ধি 
করিধার ঝ্মাুপত! গ্রঞ্কাশ পাইস্লাছে-- 
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হদি-কমল বাঁসিনী কোথারে আমার । 

ধন্তত্র-_ হৃদয়-প্রতিমা ল'ষে 

থাকি থাকি সুখী হয়ে, 

অধিক সুখেব আশা! নিরাশা শ্বশান । 

তক্তিভাবে সদ স্মবি, 

মনে মনে পুজা কৰি, 

জীধন-কুন্থুমাঞ্জলি পদে কবি দান। 
এ ৮ 

বিচিত্র এ মত্ুদশা, 

ভাবভবে যোগে বসা, 

হৃদযে উদাব জ্যোতি কি বিচিত্র জলে । , 

'সাধেব আসনে”ও কৰি সেই কাব্যলক্ষমীকে সম্বোধন করিষা বলিতেছেন-_. 

তোমাবে হদয়ে রাঁখি', 

সদাই আনন্দে থাকি, 

আমার প্রাণে পূর্ণচন্দ্রোদয সাঁব। দ্রিবা বজনী । 

». বিহারীলালের কাব্যের সবত্রই কৰি তাহার এই মানস-প্রতিম৷ কাব্য” 

সব্যতীব আরাধনা কবিক্নাছেন তীহার মনোজগতে । সেইখানে তিনি 
তাহার আদর্শ সৌন্দর্যজগতকে প্রতিষ্ঠিত কবিয়াছেন। সেখানে কবিৰ 

'আনন্দানুভূতির গোপন *পুজা চলিম্নাছে । কবি যেখানে এইরূপ বহির্স,খী 

চেতন হুইতে আঁতুচেতনীয ফিরি! আদিযাছেন সেইথানে তাহার সহিত 

ববীন্্রনাথের কল্পনার সাদৃষ্ঠট। এই ধব্ণের কল্পনাভঙ্গী প্রথম ফুটিয়ছিল 
বিহারীলালের কাব্যে । তবে রবীন্দ্রনাথ আর্টি্ট কবি-__তীহার সদাজাগ্রত 

চৈতন্ত রূপজগতেব বিচিত্রতাব দিকে যেমন দৃষ্টিপাত কবিষাছে, তেমনি 

আঁবাব বিহারীলালের মত আপনার মনোজগতে মেই সৌনর্যলক্্ীব প্রতিষ্ঠ। 
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করিদ্বা সেই রূপও অনুভব করিয়াছে । কিন্ত বিভারীপাঁল একাস্তভারেই 

মিষ্টিক কবি। তিনি আপনার উপলব্ধিতে আপনি মগ্র। এইখানে দুই 
কবির কল্পনায় প্রভেদ। বিহারীল!ল কেব্স সেই সৌন্দ্ধলক্ীর রূপে 

সুগ্ধ | তাহার মুগ্ধ কবিহৃদয় কেবল দেই সৌন্দর্য;উপলন্ধি করিয্াই উল্লসিত 
"প্র সৌন্দর্য প্রকীশ কবিয়া! দেখাইবাঁব ক্ষমত! তাহা নাই বলিয়া! তিনি 
আক্ষেপ করিয়াছেন-- 

মধুব মাধুবী-বালা, 
কি উদার করে খেল! । 

অতি অপন্নপ রূপ ! 

কেবল হৃদষে দেখি, দেখাইতে পাবিনে। 

সাধের আমন 

অন্যান্য গ্বীতি কবিদের উপর বিহারীলালের প্রভাবের কথ] ছাঁডির৷ 

দিলেও কৰি হিসাঁৰে বঙ্গসাহিত্যে তিনি খুব উচ্চ স্থান অর্ধিকাঁর কবিবেন। 

আঁধুনিক গীতি-কবিতার বুগে তাঁহার কাব্যের নিরিখ নির্ণয় কবা একান্ত 
প্রয়োজন ৷ বিহাগীলালের কাব্য-প্রেরণা ছিল সবল এবং স্বতঃস্ফৃত। 
এ সবঘ্ধে ক্ষ্ণকমল ভট্টরচার্ঘ মহীশয্নেব উক্তি প্রণিধানযোগ্য । “ইংরেজি, 
সাহিত্যে পোপ কবির আবিউাবেব পর কবিতা সাম্রাজ্যে যে একটা পেশা- 

দারী ভাব বদ্ধমূল হইয়| আপিতেছিল, ক্র্যাৰ ও কাউপ|রেক আঁবি9াবে 
সেইটি খণ্ডিত হুইল, পরে কীটরস্ বাযবণ শেলী ওযা্স্ওয়ার্থ এই পেশাদারী 

ভাবের খখ্খন-ব্যাপারের চুড়ান্ত করিঘা দেন। বঙ্গ“কবিতা-বাজো 

বিহারীর আবির্ভাব ককট! লেইরূপ। পেশাদারী কবিতার লেশমাত্র 
তাহার প্রতিভাতে ছিল না। যাঁহ। তিনি নিজে দেখিতেন শুনিতেন বা 

'অস্গভর করিতেন যেন কোঁন এক ছুদম প্রবৃত্তি তাহাকে সেইগুলি 
কবিতাকারে লিপিবদ্ধ করিতে প্রবতিত করিত। যে শব্দাট তীহার যনের 
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ভাবের প্রথরতা-ব্যগ্ক হইত এবং আপন| হইতেই তীহার মনে জাগিয়া 
উঠিভ, সেই শব্দটি ভাষা হউক, অপভাঁষা হউক, অপঅ্রংশ হউক, তিনি 

প্রয়োগ করিতে কুষ্ঠিত হইতেন না ।৮ 

বিহারীলাল ছিলেন গীতিকবি । কিন্ত গীতিকবি হুইলেও তাহার 
কল্পনাত্ব এমন কতকগুলি বিশিষ্টত। ছিল যে সেগুলি লক্ষ্য না করিয়া পারা 

যায় না। তিনি ছিলেন আত্মনিমগ্জ কবি--তীাহার কাব্যে তাঁবের 

একাস্তিকতা ও গভীরতা! যতটা হৃদর গ্রাহীঃ ভাঁবেব মুভি” ততটা! স্পষ্ট প্রত্যক্ষ 
হইয়। উঠে নাই। বাহিবের বস্তুকে গীতিকবি নিজন্ব ভাঁবকল্পনাষ মণ্ডিত 

করিয়৷ যে একটি বািশষ রূপ ও রসেব সৃষ্টি করেন, গীতিকবি হইলেও 
তাহার কবিপ্রতিভ।া তাহা হইতেও বিভিক্ন। কবি নিজেব আনন্দে 

নিজেব ধ্যানকল্পনার আবেশে সবত্র নিছক ভাবেরই সাধনা করিপাছেন। 
কবি বিহারীলালের কবিপ্রক্কতিতে মে ধবণের উন্মাদনা_-কবি কীটুস্ যে 
কবিস্বপ্নকে- 

[7000 €59 12121)65 86990 1909, 

[7009 01090 8570019015 01 ৪, 01101% 01081809 

ওক্রুলিযাঁছেন, সে ধরণের রূপরসের উৎকণ্ঠা তীহাঁর ছিল না। শ্রীযুক্ত 

মোহিতলাল মন্জুমদাঁর মহাশয তীহাব “আধুনিক বাংলা সাহিত্য” নামক 

পুস্তকে অতি অল্প কথায় বিহারীলালের কাব্যেব স্বরূপ নির্ণয় করিয়া 
বলিয্াছেন--?ভাবনা অপেক্ষা ভাব, কল্পনা অপেক্ষা! গ্রীতিবিভোরতা, যাহ! 

নাই তাহার উদ্ভাঁবনা অপেক্ষা! যাহা আছে তাহার দ্বারা আনন্দলোক 
বিরচন-_ ইহাই তাঁহার কাব্যের বিশিষ্টতা |” কঙ্গনার এই বিশিষ্ট ভঙ্গী ও 
অভিনবত্ব প্রকাশ পাইযাছে তীহার “সারদামঞ্গল” কাব্যে ও “সাধের 

আসনে” । 

“সারদামঙ্গল” কাব্যে কবি বিহাঁরীলালের অপূর্ব কবিকীতি। প্পা্রদা- 
৫ 
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ম্গলণ্থানিকে সমগ্র কাব্য ছিসীবে পাঠ কত্রিলে একট! স্থলংলগ অর্থ করা 

দ্ধর হইয! উঠে। কিন্তু ইহাকে কতকগুলি থণ্ড-কবিতার নম্রিরূপে 
দেখিলে অর্থবৌধ করা দুরূহ হয় ন11 ব্ববীন্ত্রনাথ এ সম্বক্ধে বলিয়াছেন--” 

পনুর্দান্তকালেব ন্ুবর্গমপ্ডিত মেঘমালার মত সাঁরদামঙ্গলের সোনার 

ক্লোকগুলি বিবিধরূপেৰ আভাষ দেষ কিন্তু কোনও দ্ূপকে স্থায়ীভাবে, 

ধারণ করিধা দাখে লা, অথচ স্বদুর সৌনর্যনব্গ হইতে একটি অপূর্ব- 

রাগিনী প্রবাহিত হইয়া! অন্তরাত্মাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে থাকে ।” 

কবির সারদা সরশ্বতী বটে--আবাব নাও বটে। কারণ সরন্বতী সম্বন্ধে 

আধমবা ধে ধারণা পৌধণ করি সেই ধারণার স্িত কবি বিহাবীলাল- 

কল্পিত সরশ্বতীর সাঘৃশ্ঠ নাই। কবি “দারদামক্গলে” যে সরম্বতীব জযগান 
'কৰিযাছেন সে সারদা কখনও জননী, কথনও ব৷ প্রেষসী আবার কখনও 

বন্কারূপিলী। তবে এক কথায় দারদা কোনও সংজ্ঞা নির্ণেশ করিতে 

হইলে বলিতে হুর যে তিনি হইতেছেন বিশ্বব্যাপিনী সৌনর্ধলক্মী। 

সৌন্দর্যরূপে তিনি জগতেব সর্ধবস্তরতে পরিব্যাপ্ত হইযা আছেন এবং দর! 
ন্নেহ প্রেম প্রভৃতির ছারা মানুষের চিত্তে কোমল বৃত্ধিগুপিকে নিবস্তর 

বিচলিত করিতেছেন । কবির দারদা ওয়ার্ডন্ওয়ার্থের প্র তিসর্বনঞ. 

বিশ্বটৈতনা নহে--অখবা শেলীর রূপাতীত রূপমরী প্রেম-সৌনদ্ষের আদর্শ 
লক্ষীও নহে । কবি কীসের 7১000101607 36805 হা) 81] 0৮502৭-- 

পরই ধারণা কবি বিছীরীলাল খানিকটা উপলব্ধি কবিষাছিলেন, সেইন্গন্য 

সৌন্নখ তীহার কাছে নীন্তবাতীত বা রূপাতীত নহে--জাগতিক সকল 

বন্ুতেই তিনি সৌন্দর্ধলক্দ্রীর অধিষ্ঠান দ্েখিস্বাছেন। তাঁহার কাছে 

জগতের সমস্ত বন্তর মধ্যেই প্রকাশ পাইয়াছে একটি সৌন্দর্ধতত্ব। তাহার, 

সারদা! গ্রত্যক্ষে বিরাব্মীনা--তিনিই বিশ্বব্যাপিনী-- 
তুমি বিশ্বময় কাস্তি, দীপ্তি অনুপ্ম, 
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কবির যোগীর ধ্যান 

ভোল! প্রেমিকের প্রাণ-_ 

মানব মনের তুমি উদার সুষমা । 

£যোগীব ধ্যান? ও “প্রেমিকের প্রাণ ভীহার সারদায় এ ছুইয়ের কোনও 

বিরোধ নাই। কারণ প্রেম ও সৌন্দ্যপিপাস! তীহাব নিকট অভিষ্ন। 
বিহারীলাল তাহার সাবদাকে যে আদর্শ কল্পনায় মণ্ডিত দেখিযাছেন 

তাহাব সহিত শেলীব 87026657981 13980 ব একট! সাদৃশ্য আছে 

বলিয়। মনে হইতে পাবে । কিন্তু বিহাঁবীলাল সমস্ত বস্তজর্গতকে [10981186 

করিলেও কোখাও তাহাকে অস্বীকাব করেন নাই। বরং বরাবরই 

বলিযাছেন যে সেই কাস্তিদেব্তা শুধুই বিশ্বের আলো নয--তিনিই 
বিশ্বরূপিনী। ] 

শেলী আঁইডিযাঁকেই শরীবিণী দেখিতে চাহিযাছিলেন__ 
[1) 17090 2 77701] 107179 1 18910] 5091৮ 

111) 817700 01 61)56 00] 01 00৮ 01000186 

এবং গরিশেষে হুতাঁশ হুইয। এই কায়াঁকে বিসর্জন দিয়াছিলেন। তিনি 
এই বহু ও বৈচিত্রাকে অস্বীকার কবিয়৷ গাহিয়াছিলেন__ 

[0)9 0106 7910091705১ 01১9 1021)5 01081759110 0288 

708561759 1101)8 ( ০5৪ 818101985 17,9701773 810800৭78 1019 
[.110, 18109 2, 00106 0৫ 1702,1)5-0010 00. 91839, 
36221)5 (119 17165 77705017009 0৫ 1069710169) 

[01৮1 1059৮ ঠহাা019৪ 2৮ 00 10901000155,7015, 

[1 0700 আ০0০1058109 7৮) 078 11101) ৮0০০ 008৮ 50৫৮০ 

বিহারীলাল শেলীব মত এই ক্ষায়াকে বাদ দিযা শুধু কাস্তিটুকু কুচাহেন 

না। ভিনি বলেন 
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মহাপ্রলয়ের কথ! 

কি বিষম বিষণ্নতা, 

বিশ্ব গেছে, কান্তি আছে 

অনুভবে আসে না! 

কবি কীটুন্ নিছক সৌনর্যসাধনাষ ক্লান্ত হইয়া যাহাঁদের ন্মবরণ করিযা। 
বপ্িযধাছিলেন--[06% 890] 2,0 70130970000 002 21052181002 

কবি বিহারীলাল আদর্শ সৌনর্ষের পৃজারী হইয়াঁও ভীঁহীদেরই একজন । 
একাস্ত কললনাপ্রবণ কবি হইলেও বিহাঁরীলাল কখনও বাস্তবভীবন ও জগৎকে 

অস্বীকার করেন নাই । বাস্তবে মধ্যেই তিনি অবান্তবের সন্ধান কবিয়া- 
ছিলেন। এইখানেই শেলীর সহিত তাহার সৌন্দর্যদাধনাঁৰ বিভিন্নতা । 
শেলীর ছিল 1:85759110977621] [09511807--অর্থাৎ তীহাঁর ধারণায় 

কান্তি বিশ্বকে 78050920 কবিষা আছে। তাহার [700 6০ 

[10611606981 13980%5 কবিতাত় তিনি এইটুকু বুঝিয়াছিলেন যে দেই 

আদর্শ-সৌন্দর্য মাঁনবচিত্তেব চিবকাল অনাঁয়ত্ব। কিন্তু বিহাবীপাল হৃদযেব 
প্রেষমার্গ দিনা আদর্শ সৌন্দর্যকে উপলব্ধি কবিবার চেষ্টা করিযাাছেন। 

জাঁগতিক বস্তুর মধ্যেই তিনি সারদার সৌনর্ধ দেখিয়াছেন। তীহাঁব মতে 
সারদার কাস্তি, মৃত্তি ও শৌভাঁসম্পদ সকল কিছু জাগতিক বস্তর মধ্যেই 
রহিয়াছে। বিহারীলাঁল বুিক়্াছিলেন যে বাস্তবে অন্নুভূতিব উপরেই 
অতীক্রিয় জগতের শাশ্বত সত্য প্রতিষ্ঠিত। বিহারীলালের এই ধরণের 
ভাঁবসাধনার মূলে আছে মত্যমাধুরীলুন্ধ কবিপ্রাণ। তাহার কবিতায় 
ভাাবেশ ও শ্বপ্র আছে-_কিস্ত এই ভাবাবেশ ও স্বপ্ন কবির বাস্তব 

অগ্থ্ভূতির উপর প্রতিষ্টিত। মত্যজীবনের মাধুরী পান করিবার এই 
আকাঙ্জ। বিছারীলালের কাব্যে যে আঁধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত হইয়াছে তাহাই 
বাংল গীতিকাৰ্যে আধুনিকতার লক্গণ। বিহারীলালই বঙ্গপাঁহিত্যকে 
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আধুনিক কল্পনায় দীক্ষিত করিয়। গিযাছেন। তাহার কাব্যে আধুনিকতার 
যে সকল লক্ষণ সপরিস্ফুট হইয। উঠিযাছে উহাই ব্রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিগণের 
কল্পনাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে । তীহারই প্রেবণ লাভ করিষ৷ বঙ্গসাহিত্যে 
নব-গীতিকাব্যের প্রকাশ ও উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে । গীতিকাব্যেব ভাষা! 

হয় স্বাভাবিক-ভাঁবও কবিব প্রাণের ভিতর হইতে উৎসারিত হয়। 

এই স্বাভাবিক ভাষা ও প্রাণেব ভিতৰ হইতে উৎসারিত ভাব বিহারীলালের 
কালেই প্রথম আজ্মপ্রকীশ করিয়াছিল । 5881১79015০ কল্পলার উন্মেষও 

বিস্বাবীলালেব কাব্য প্রথম দৃছ হয। তীহার কল্পনাভঙ্গী ও বর্ণনারীতি 
সমস্ত মিলিয়া আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যের নব-অকুণোদয় সুচিত 

করিযাছিল। 



নাঙ্িত্য শরৎন্ত্র 

আধুনিক কালে মানব-জীবনেব ও মানব-মনের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ 
উপস্ভাসেই হইয়াছে । ব্তগান ঘুগের উপন্াস মানবের ভাঁবাবেগের বাজ্যে 

আপনাকে দৃঢ-প্রতিষ্ঠিত কবিগা এখন বুদ্ধি ও চিন্তার জগৎ জব কবিতে 

অগ্রসর হইয়াছে । মানব জীবনের যে বিচিত্র ও বহুমুখী গতি, তাহাব 
প্রকাঁশ একমাত্র উপন্যাসেই সম্ভব । ফে সংশয় ও সন্দেহ, যে অন্তনিহিত 

ঘন্ ও নিরাশ! চিরদিন ধরিয়া মানবজীবনে প্রবাহিত হইতেছে, সাহিত্যে 

আমরা এই সমন্তেরই ছাঁযা দেখিতে পাই । জীবনের এই অনন্ত প্রকাশকে 
যাহারা রূপ দিতে চাহিগ়্াছেন তাহাদের মধ্যে শরৎচন্দ্র একজন। জীবনের 
সহজ প্রকাশ তীঁহাঁর সাহিত্যে ফুটিযা উঠিয়াছে। সেখানে সুখ আছে 
দুঃখও আছে, কিন্ত সে সুখ-দুঃখ বিশেষ করিয়।*ব্যক্তিগত জীবনেরই সুখ- 

ছুঃখ। মাজুষের সমষ্টিগত জীবনের ছবিও তিনি আঁকিয়াছেন কিন্তু মান্ব- 

জীবনের স্বাতন্্য ও তাঁহাৰ ব্যক্তিত্ও তাহার হদয়কে আকর্ষণ করিয়াছে । 

সমাজ ছাড়িরা সাহিতা হয় না। মানুষ সমাজের অঙ। মানুষের 

ব্যজিগত জীবনের সুথ-ছুখ ও তাহার জীবনের গতিবিধি সমাজের সহ 

বিধি-নিষেধের দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকাতে মানব-মনের যে কিন্প অস্তদাহ ও 
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সান্দের স্ষ্ট হইয়াছে তাহ! তিনি খুব নিপুণতার সহিত দেখাইয়াছেন। 

ব্যঞ্জিঝ উপর সমাজশক্তির বিচারবিহীন পীড়ন আর সমাজের মলহীন 

নীতির বিরুদ্ধে মাহুষের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্তরা বজাদ্ রাখিবার বিদ্রোহ তীহার্ 

সাহিতোর প্রধান ধারা! । 

বাংলা-সাহিত্যে শরংচন্দ্রের স্থান একটু শ্বতন্ত্র) বস্কিমচন্ছজর ছিলেন 

আদর্শবাদী। জাতির ভবিষ্ঠৎ সম্বন্ধে তীহার প্রবল আশ!-আকাঙ্গা, 

তাঁহার উচ্ভ্ুসিত দেশতক্তি, তাহার উপন্যাসগুলিকে বিশেষ ভাঁবে অন্ুয়জিত 
করিয়। মেই সব উপন্যামে কোথাও ব| গীতিকাব্যের উন্মাদন! কোথাও ব| 

মহাঁকাব্যের বিশালতা আনিয়! দিগাছে। চরিত্র-ষ্টিতে খাহাদের ঢৃটটি 
$)70৪ বৃষ্টিতে, বঙ্িমচন্দ্র ছিলেন সেই শ্রেণীর সাহিত্যিক। তাঁহার হরর, 

কপালকুগ্ুরা, আযেষা, ভিলোভ্রমা, জগংসিংহ প্রভৃতি চরিত্র বাস্তব জীবনে 

খু"জির়| পাওয়। যাইবে না। তাহারা বন্ধনে অন্তরের আদর্শ ছা 

গঠিত। তিনি তীঁহার আযেষাতে মানবতার একটি 3০০ স্থটি করিয়াছেন । 

সেই চরিত্রটি করুণাময় কোল এবং তেজে প্রদীন্ত। তাঁহার হুষ্ট পুরুষ ব! 

নারী-5রিভ্রের ভিতর দিঁষ! ঠিক এইরূপ এক একটি বিশেষ ভাব অভিব্যক্ত 

হইঞ্সীছে। 

একটা কথ! মনে রাঁখিতে হইবে ঘে বস্কিমচন্ত্রের বড়নাস্ষ্ঠ 
রোমান্ম্ তীহার অন্তরের আদর্শ অন্থ্যায়ী হইলেও একেবারে অপ্রার্কত 
হয নাই। তীহার নষ্ট চরিত্রসমূহে একটা স্পষ্ট আত্ান্তরীণ সঙ্গতি ও 
বাস্তব জীবনের সহিত গুড সংযোগ আছে। এইখাঁনে তাঁহার সাধারণ 

কৃতিত্ব। উপন্যাসে ববীন্দ্রনাথেরও অসামান্য কৃতিত্ব । রবীন্দ্রনাথের 
“গোঁবা” ও “ঘরে বাইরের মত উপন্যাঁদ আমাদের দেশের গৌরব, 
এবং আমাদের দেশে ও উপন্যালের প্রভা অসীম । উপন্াঁপ লিখি] 

রবীন্দ্রনাথ আমাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত ভীবনের জটিলতদ দখস্ঠা্চলি 



৭২ সাহিত্য্পরিক্রম। 

বিশ্লেষণ করিঘাঁছেন $ মনোবিজ্ঞানের নিদেশ অনুসারে চবিত্র বিশ্লেষণেব 

প্রিকল্পন। তিনিই প্রথম আমাদের সাহিত্যে ফুটাইয! তুলিয়াছেন। এই 
পথে অগ্রসর হুইয়! শবতৎচন্ত্রও উপন্যাস স্ষ্টি করিয়াছেন । 

সাহিত্য জাতীর-জীবনের আলেখ্য । যে-কোনও জাতির সত্যকার 

পরিচয় প্রাওয়া যায় তাহাব সাহিত্যে । প্রত্যেক জাতিরুই একটা দর্শন 
আছে। কিন্তু দর্শন পথ প্রদর্শন করে না, শুধু প্রণালী নির্দেশ করে। কর্মেব 
প্রেবণ! দেয় আর এক বস্তর--সেটি হইতেছে জাতিব আশা আকাজ্ক| ৷, 

জাতীয় সাহিত্য এই আশ! আকাজ্ফাকে জাগ্রত কবে। ফবাসীব বিখ্যাত 
বিপ্রব ইউবোপের সাহিত্যকে যেরূপ একটি বিশিষ্ট ভাঁবধারায়্ চালিত করিষা- 

ছিল, এবং গত মহাধুন্ধ পৃথিবীব অনেক দেশের সাহিত্যেই যেরূপ একটা 
প্রবল আলোড়ন আনির দিয়াছে, বাংলা-সহিত্যে সেব্দপ কোন উপলক্ষ্য 

ঘটে নাই। সাহিত্যিকের প্রতিভাই বাংলা-সাহিত্যে নৃতন ধারা প্রবতিত 
করিয়াছে । শরৎচন্দ্র আমাদের সাহিত্যে নৃতন ধারার প্রবর্তন করিযাছেন 

বৃলিয। তীহাকে “নব যুগের প্রবর্তক” বল ভইযাছে। সাহিত্যে যাহারা 

এতকাল ধরিম্ব। অপাঁংক্রেয় ছিল তাহাদের তিনি তীহাঁব উপন্যাসসমূছে স্থান 

দিয়াছেন। যাঁহাদিগকে পতিত বলিয়৷ সমাজ এতকাল দূরে ঠেলিয়াছে 
তাহাদের ভিভরেও যে খধি বিবেকানন্দের নির্দিষ্ট "“নর-নারাষণের” সাড়! 
মিধিতে পারে এ শিক্ষা কাউণ্ট, টলষ্টুয কর্তৃক বহুদিন পুর্বে বিঘোধিত, 

হইলেও বাংলা'র পক্ষে অত্যন্ত নূতন । বসস্থট্টির এক নৃতন প্রতিভা লইয়া, 
শরৎচন্দ্র এক নূতন পথে অগ্রসর হইয়া সাহিত্য সষ্টি করিযাছেন। তীহার 
রচনীয় গতানুগতিকত। নাই এবং ত্তীহারি রচনা সহজ সৌন্দর্যে পরিপুষ্ট । 

শরৎচন্দরের সাহিত্যে সরল দরিদ্র পল্লীবাশীব প্রতি একটা করুণ ও 

গড়ীর সহাহ্ভূতির সাড়। আমরা পাইয়াছি, তাঁহাদের জীবনের উদারতা! 

ও ভীঁবসমূদ্ধি সথন্ধে একট| পরিষ্কার ধারণা আমাদের জন্মিযাছে। সঙাজের, 
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অবঙ্গর পাত্র-পান্রীকে তিনি সম্মানিত করিয়াছেন। পতিত বলিয়! বঙ্গ- 

সমাজ যাহাঁদের অবজ্ঞ। করিম! থাকে, শরৎচন্দ্র বলিলেন, তাহাদের কি হ্ৃদক্ব 

নাই, নাঃ তাহাবাঁ ভালবাসিতে জানে না । সমাজেব এবং অনৃষ্-চক্রেই 
তাহারা এই, নহিলে তাহাদেবও মন আছে, আত্মা আছে, তাহাদের জীবন 

একেবারে বার্থ ন্য। 

শবতচন্জর রূপকার | অন্গন্দরের মধ্যেও তিনি সুন্বরের উজ্জল মৃত্তি 

প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । তাহা মন্দিরে সকলেরই স্থান আছে, হুন্দর বা 

ছোট বলিযা কাহাকেও তিনি অবজ্ঞা কবেন নাই | তাহার কাছে মানুষের 
অস্তবজগতই সব-চেয়ে বড । বাহিবেব দীনতা যে মানুষের প্ররুত রূপ নঙ্ে 

তাহা তিনি উপলব্ধি কবিযাঁছেন। নীলাম্বরের মত নিবক্ষর গাজাখোর 

পল্লীসস্তানেব মধ্যে রসেব উৎকৃষ্ট উপকবণ সন্ধান করিতে তীহার সাহসের 

ভাব হয় নাই। কিংবা পতিত! বমণীব কাহিনী বিবুত কবিতে তিনি 
কুষ্টিত হন নাই। 

রূপ ও বলেই সাহিতেব প্রতিষ্ঠা । সাহিত্যিক রসের সন্ধান পাঁন 

মানুষের অস্তবে। এই রসকে উপলব্ধি করিয়াছেন বলয়! শরৎচন্জ্র দ্রষ্টা, 
আব বসকে রূপ দিয়াছেন বলিক্ন। তিনি টা । 

বঙ্থিমচন্জ্র বা রবীন্দ্রনাথের মত শরতচন্ত্র 29981181 বা আদর্শবা্দী 

নহেন। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ 76815 ব! বাস্তবপন্থী। বাঁস্তবপন্থী বলিতে 

যদি বোৌঝা যায় যে ন্নাস্তব জগতের বান্তব নরনারী স্থত্টি করিয়। তাহার 
সাহিত্য এবং তাহাদের গ্রকৃত সুথছুঃথের বর্ণনাই তিনি করিষাছেন, তাহা 

হইলে তিনি বাস্তবপন্থী। কিন্তু বাস্তবপস্থী বলিতে আমর! যদি মনে করি 

যে কেবলমাত্র দৈনিক জীবনের হুবস্থ ছবিই তিনি ঝ্াকিয়াছেন-_আমবা 
প্রতিদিন যাহা দেখি কেবলমীত্র তাহাকেই তিনি তাহার সাহিত্যে প্রতি- 

বিদ্বিত কবিয়াছেন, তবে তীহাকে বাস্তবগস্থী বলিলে তাহার উপর অবিচার 
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"করা হইবে । কোনে! সাঁহিতিকই এই অর্থে বাস্তবপন্থী হইতে পারেন না| 
প্রকট কথ! আমাদের সর্বদা! মনে রাখিতে হইবে যে [09819 ও 19৪.- 

মগ এই ছুইয্লেরই মূলে রহিষ্াছে রসবোধ। এইখানে আসল সাহিত্য- 
আন্তয় পরিচয় । বান্তবকে রসোপযোগী করি! সাঁজাইয়! না লইতে পাঁরিলে 

সাহিত্য বা! কাব্য হয় না। যিনি খুব বেশী বাস্তবপন্থী তাঁহাকেও রসস্থটি 
করিতে হইবে।, স্ষৃষ্টি কর! অর্থ হইতেছে এই যে, চিরকালের এই প্রত্যক্ষ 
জণ্ততের পুরান ঘটনাপগ্তণিকে নৃতন চোথে দেখা এবং নূতন করিয়। রূপ 
'দ্বেশ্ুর়।। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনে অসম্বদ্ধ প্রকাঁশিকে 

সাহিত্যের উপযোগী করিপ্ন! সাজাইরা তুলিতে হইবে । কেবসমমাত্র নকল 
করিলেই যদি স্যর হইত তাহা হইলে ফটোগ্রাফই আর্ট বলিয়া গণ্য 

হইত, বিখ্যাত চিত্রশিল্পীর কর্পনাপ্রহ্ুত চিত্রসমূহের কোনে প্রযৌজনই 

থাকিত না। প্ররু,তর প্রতিচ্ছাঁরা নহে বলিয়াই আর্টকে আট ব্ল। 

হয়। এই সম্পর্কে বিখ্যাত শিল্না অবনীন্দ্রনাথেব কযেকটি কথ উদ্ধত 

করিতেছি । তিনি বলেন--"জগতে আম্বা যে-সকল বস্ত দেখিতে 

পাই তাঁহাঁর কোনটাই ছবহু নকল করা সম্তব নহে, সম্ভব হইলেও সেই 
অন্থকরণকে শিল্পীর নৈপু”ণ্যর আঁরর্শ বল! চলে ন।। প্রত্যেক রূপ একটি 

কাবের হিত মিশ্রিত থাকে । সেই ভাবের আতাস বা প্রতাক্ষ প্রকাশ 

শিল্পের প্রধান অঙ্গ । ফুলটি আক! তখনই সার্থক যখন শিলী শাহাব 
চিত্রিত ফুলটির মধ্যে ব্বাভীবিক ফুলের ভাঁবধমাধুধের ইঙ্গিত করিতে 
“পারেন |” সাহিত-শিপ্পীব পক্ষেও এই কথাটি বেশ খাঁটে। সাহিত্যিক 

এখে চরিক্রটি আঁকিবেন সেই চরিত্রের ব্যক্তিত্ব ও তাহার অন্তরে বিশেষ 

অনঁক্টিকে প্রকাঁশ করেন। সাহিত্যিক ভাবের চিত্র বাকিতে যতট। যত্ধূপর 

বস্তর চিত্রাঙ্কণে তাহার ততটা প্ররোজন নাই । শরথ্চন্রও এই ভাবে 
সীন্গবের মনের ছন্দ আমা আকাজ্জ। প্রভৃতি পরিদ্ফুট কগ্য়ি। তাহার 



সাহিতো শরৎচত্ৰ খ্৫ 

আঁদপ রূপটিকে রসবোধের দ্বারা পরম সরহানুভৃতির তুপিকা 
আকিয়াছেন। 

বাণ্তবপন্থী হইলেও তীহাব মন করনাকে প্রশ্রয় দিয়াছে । ভীহার 

হৃদয়ের আবেগ ও সহান্থভৃতি এত বেশী যে সকল কিছুকেই তিনি খুব বভ 
করিয়া! দেখিয়াছেন। যাহ! সামান্ত তাহা শরৎচন্দ্র কাছে অ-সামান্ 

বলিয! মনে হইয়াছে । মাম্থষেব ছঃখ তিনি যতটুকু দেখিয়াছেন তাহ! 
অপেক্ষ! বেশী উপলব্ধি করিয়াছেন-_এই উপলব্ধিই তাহার কবিশক্তি। 
টাদের দিকে চাঞ্িযা তিনি কাহারও মুখ দেখিতে পান নাই একথা মানিযা 
লইলেও ইহা স্বীকাঁব করিতে হইবে যে তিনি কবি এবং তাহার মনন 

কল্পনাকে প্রশ্রয় দেয়। *শ্রীকান্তে” রাত্রির ব্ণনা এবং সমুদ্রে ঝড়ের 
বর্ণনায় আমরা তাহার কবিত্ব-শক্তির পরিচঘ পাইয়াছি। তারপর 

জীবনের ছোটখাট তুচ্ছ জিনিসেব দিকে চাহিয়। তিনি কবির দৃষ্টিতে এমন 
অনেক কিছু দেখিযাছেন যাহা অতি তীক্ষ অন্তর্দৃ্টিবিশিষ্ট কবি ছাড়া আর 
কেহ কখনে। দেখিতে পান না। 

তীহার “একাদশী ঠবরাগী”তে মানব মমেব একটি আঁশ্চর্য অসঙ্গতির 

উদ্দাহরণকে তিনি যেরূপ কৃতিত্বের সহিত ধরিষ! ফেলিয়াছেন তাহ! আমাদের 

বিশ্ময় উৎপাদন করে। একাদশী চক্ষুলজ্জাহীন সুদখোর, সে একপর়সাও 

সুদ ছাঁভিতে চাঁর নাঁ। ইহার কাছে গ্রামের যুবকদল যখন চীগা আদার 

করিতে গেল তখন চি আনা ঠাদা দেওয়াই তাহাঁৰ চরম দীনশীণত] | 

কিন্তু এ পাষাগ-হ্বদয় শোঁকটিব অন্তরের এক পাঁশে যে মহত্ব নিহিত ছিল 
তাঁহার পরিচয় আমর! পাইস্াছি। তাহার পদক্থলিত ভগ্মীর প্রতি 

একাদলীর অসীম ম্েহ হিল, আর অঞ্জিত অর্থ সঙ্গন্ধে তাহার অবিচশিত 

স্বাঁয়নিষ্া ও ধর্মজান ছিল। যাহার মন একদিকে অত নীচ অপর দিকে 

গতাহা কি মহনি। এইখানেই শরৎচন্ত্রের ক্র বিশেষত্ব । নীচের মধ্যে 



৭৬ সাহিত্য-পরিক্রম! 

মহতের যে বীজ নিহিত থাকে তাহা তাহাব দৃষ্টি এড়াইয়া যায় না।' 
“বৈকুষ্ঠের উইলে” গোকুলেব বাহক কর্কশ ভাবের অন্তরালে যে 

মাধুর্য ও ন্লেছকৌমলতা বহ্যাছে তাহার পব্চিষ পাইয1! আমৰ! বিশ্মিত 
হই। 

সাহিতা-শিল্পী বাস্তবপন্থী হইলেও তিনি যখন একট! পরিপূর্ণ শিল্প-স্ষটি 
খীডা করেন তখন সেইটি নিজেই একটি স্বতন্ত্র জগৎ হইযা দাভায়। তখন 

সাহিত্যিকের প্রতিষ্ঠিত সেই জগতেব চবিত্রসমূ5 আমাদের প্রত্যক্ষ 
জগতের মানুষের সহিত ঠিক ঠিক মিপিল কি না! সে প্রশ্ন আমাঁদের মনে 

উদয় হয না। তর্ক কবিষা উপন্যাঁসেব চবিভ্রকে অস্বাভাবিক প্রতিপন্ন 

করিলেও পড়িবার সময় অেষ্ঠ সাহিত্যিকে স্থষ্ট চবিভ্রসমূহকে অস্বাভাবিক 
বলি মনে হইতে পারে না । বাজলকঙ্মীর মত বাইজি এবং সাবিত্রীর মত 

মেসের ঝি পথিবীতে আছে কিনা সে সম্বন্ধে 'অনেকে হয়ত আলোচন। 

করিতে পাঁবেন। কিন্তু তাহা দিয়] এ সব চিত্রেব বাস্তবতা বিচার হইবে 

না। দেখিতে হইবে যে শবৎচন্দ্র তাহাদের চাবিদিকে যে আবহাঁওষ। 

ও ঘটনার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে এ ধরণেব চবিত্র গজাইয়। উঠিতে পারে 

কিন! । এই দিক হইতে চবিত্রের বাস্ত তা -অবান্ততা বিচাঁৰ কবিতে হইবে । 
বাস্তব জগতের সত্য ও সাহিত্য-জগতেব স্ত্য এক পদার্থ নয়_ একটিকে 

বল। ধায় 1৪০৮ অপবটি ৮৪৮৫--একটি তথ্য, অপরটি সত্য । 

সাহিত্য-জগতে শবৎচন্দ্র একটি সত্য প্রতিটি করিয়াছেন, দার্শনিক 

যুক্তি দ্বারা নহে, আ্টি্রের রসবোধেব দ্বাবা ॥ কাবণ সাহিত্য-জগতে সত্য 

কর্থাটির অর্থ একটু ব্যাপক । আমাদেব ধারণা এই যে সাধারণত আমরা 
যাহা দেখি শুনি তাহাই কেবল সত্য, আর সব মিথ্যা। কিন্তু ঠিক 

এই অর্থে সাহিত্য-ভগতে সত্য কথাটি ব্যবহৃত হয় নাঁ। বাহ! খটিতে 

পারে; এবং খটিলে স্টিলীলা আরও অধিক লুন্নররূপে অভিব্যক্জ হই! 



সাহিত্যে শরৎচন্দ্র ণ্৭ 

উঠে তাহাই সাহিত্যিক সতা। এ সম্বন্ধে বিখ্যাত সমালোচক হাডসন 
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এই সত্যটির প্রতি ইঙ্গিত তীহাঁর সব উপন্াসেই আছে। এইজন্ত 
শরৎচন্দ্র মাঁনবহদয়কে কখনও কোনে প্রকার সামাঞ্জিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ 
বাখিতে চাহেন নাঁই। সমাজের কৃত্রিম বন্ধনের মধ্যে মানুষের চিত্ত ষে 

পীড়া অনুভব কবে তীহাঁর সাহিত্যে তাহা অনায়াসেই প্রকাশ পাইয়াছে । 

উদ্াহব্ণ স্বরূপ “দেবদাস” ও “পল্লীলমাজ” দেখা যাইতে পাঁরে। সমাজ- 

শক্তির অলক্ষিত পীডনে রম এবং রমেশেব প্রেম ব্যর্থ হইল, আর দেবদাসের 
জীবন উচ্ছ জল ও বিপথগামী হইয়া! শেষে যেরূপে তাঁহারি জীবনের অবসান 
হইল তাহা আমাদের মনে সহানুভূতির উদ্রেক করে। শরৎচন্দ্র তাঁহার 
নিজেব অন্তবেধ উপলব্ধ সত্যের আলোকে সমাজের ও মানবমনের দূ 

ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়৷ তাঁহার স্থষ্টি আর্টে পবিণত হ্ইয়াছে। গভীর 
সহান্থভৃতি ও অন্ৃকম্পাব মাধুরী দিয়া মানব জীবনের কঠোব নগ্ন সত্যকে 
পপুনগঠিন করিয়া লইযাছেন বলিষ! তাহীর রচনাষ প্রাকৃত সত্য সাঁহিতোর 
সত্য হইযাছে। 



৭৮ সাহিত্য-পরিক্ম! 

সমাজের নিয়ম ও সাহিত্য সৃষ্টির নিযমফে, শরৎচজ্জ এক বলিত্া 
মানির়! লন নাই। কারণ সমাজ অনেক সময়ে আমাদেব বাহিরে জিনিস 

দেখিয়া বিচার করিতে বাধা হয়, কিন্তু সাহিত্যে সে রকম কোনও বাধ্য- 

বাধকত। নাই। সমাজ এমন অনেক দণ্ড বিধান কবিষা থাকে যাহাতে, 
আমাদের মন সায় দেখ না। শবতচন্দ্রের সাহিতা মানুষের অন্তর লইর্না 
বিচার করিয়াছে সমান্কে কখনও তাহার স্থষ্ট আর্টেব উপব আধিপত্য 

কবিতে দেয় নাই ! 
সামাজিক আঘাতে আঘাতে নির্জীব বাংলার নবনাবীর অন্তরকে 

শরৎচন্দ্র সন্গীবিত করিয়াছেন এবং সেই-সব অন্তরের উপযুক্ত মর্ধাদা দান 
করিযাঁছেন। উপন্তাসসমূহের মধ্যে তিনি খন বাঙ্গালীকে আঘাত 

করিয়াছেন তখন বাঙ্গালীর মন কাড়িযাছেন। যুগ যুগ ধরিয়া! যে অন্তা্ 

অত্যাচারে বাংলার সামাজিক জীবন অন্ধকার ও অসাড় হুইয়। গিযাছিল 
শরৎচন্দ্র উপন্যাস রচন! করিতে গিয়। জনসমাঁজেব অন্তবের তন্ত্রীতে আঘাত 

করিনা সেই অত্যাচারের ব্যথা! তাহাদের মনে নৃতন কবিয়া জাগাইয়া 
দিয়াছেন এবং আশ্চর্য এই যে সেই আঘাত সত্বেও সকলের অসাড় মন 
সাড়া দিয়াছে । আমাদের চিন্তাধারার মধ্যে অনেকথানি 25070709118]) 

ঢুকাইয়। দেওযাঁর প্রধান সহাম্নক তিনি। এই দিক হইতে তিনি একজন 
শ্রেক্ধ সমাঞ্জ*সংস্কারক | বাংলাব সমাজের আচার-ব্যবহাব ব্যবস্থা বীতি- 

নীতি একটা! অন্ধ-বিশ্বাসের উপর স্থাপিত হইয়। ঞ্রূপ একভাবে চলিয়া 
আশরিকাছে, এবং প্ুবাতন কতকগুলি কুসংস্কাবে আবদ্ধ থাকাতে যে 

জড়ভার প্রভার দেশবাসীব উপর ধীরে ধীরে বিস্তাৰ লাভ করিয়াছে, 
তাছা ভিনি নির্জীকচিষ্ডে দেখাইমীছেন এবং এ-সকল বিষয় লইয়। তাহার 
উপন্যাল বিশেষভাবে আলোচনা করিরাছেন। 

শব্ধচন্দ্ের বিশিষ্ট! ও জনপ্রিয়তা প্রধানত তীহাব অপূর্ব চধিত্র- 
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সারিতে | এই চবিক্রন্থট্টির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সমস্তাসমূহের লমাধানের 
ইঙ্গিত রহিয়াছে । 

চরিত্রস্থষ্টির হুই শ্রেণীৰ হইতে পাঁরে। কতকগুলি চরিত্র স্ষ্টি করিতে 
যাইয। শ্রস্থকাৰ মানুষের হৃদযেব ভাব চিস্তা এবং বিবিধ বুতিসমূহ বিশ্লেষণ: 

কবিপ্ধ। চরিত্রের অর্থ এবং বৈশিষ্ট্য বুঝাইযা' দেন এবং কখনও বা স্বীয় মন্তব্য 

প্রকাশ করেন । আবার কতকগুলি চরিত্র স্যরি করিয়! গ্রন্থকার ছাড়ির। 

দেন, উহারা কথোপকথন ও কার্যকলাপ দ্বাবা নিজেবাই বর্ধিত ও পুষ্ট 
হয়। তখন চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা এবং অবস্থার সংঘাত দ্বাবা 

ওপন্যাসিক তাহার স্থষ্টিতে একটি ছন্দ বা সতঘর্ষেক চিত্র অঞ্চিত করেন ॥ 

এই দ্বন্দ থাঁকে সত্য ও অসতে)ব, পাপ পুণের, বা সুন্দর ও অনুম্নরের 
মধ্যে। উপন্যাসের লেখক নিজে অন্তরালে থাকিষ! বর্ণনা-চাডুর্ষে 

সুন্দরের প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক কবেন, পাঁপেব প্রতি ও অন্যায়েব প্রত্ভি 
স্বণা জন্মাইস্া দেন, অথবা! সত্যকে গ্রহণ কবিবার একটি অদম্য স্পৃহা 

পাঁঠকেব মনেব অন্তরালে জাগাইয! তোলেন । শবৎচন্দের স্থষ্ট চবিত্রসমূহ 
এই দ্বিতীম্ন শ্রেণীর চবিত্রের অনুরূপ । তিনি চবিত্রগুলিকে পবিচালিত 
করেন নাই। কেবল চবিত্রসমূছের ভাব চিন্ত। ও অভিপ্রাযকে পূর্ণবিকশিত 
কবিষ্প! তিনি আমাদের সম্মুখে ধবিয়াছেন। চরিত্রবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 

চবিত্রসমূহেষ অন্তর্জগতে ছন্দ বিপ্রবও পবিষ্কার ভাবে ফুটিরাছে। হৃদ্রকে 
এইভাবে ব্যক্ত করিতে গ্াঁহাকে বিশেষ বষ্তৃক্াকবিতে হয নাই, কাঁরণ 
সম্পূর্ণ ত্বাভাবিক কথোপকখন এবং কার্যকলাপ দ্বাবা চবিত্রগুলি আপনা- 

আপনিই ফুটিযাঁ উঠিযাছে। সেই জন্য এ-সব চবিত্রের সুখ ছঃখ বা! 
অস্তনিহছিত বেদনা-চাঞ্চলা আমবা আমাদের হৃদয়ে মধো অচ্ছভব কবি । 

তীহার চরিজ্র-চিত্রণেব বৈচিত্র্য বাঁংলা-সাহিত্যে নৃতনত্ব আনিযাছে। মাদধ- 
চবিত্র বুঝিবাঁৰ এবং স্থ্টি করিবার অদাধাবণ কৃতিত্ব হেতু তঁহাব সকল 



৮২ সাহিত্য-পরিক্রম 

চিন্তে এই দুইটি শক্তির মধ্যে নিরস্তর ষে ছন্দ চলিতেছে শরতচন্্র তাহাঁকেই 
রূপ দিগ্লাছেন। পুরুব বহুদিন হইতে স্বাধীন এবং বুদ্ধিজীবী । তাহার 
কাছে সংস্কার আদে প্রধানত বুদ্ধির পথে এবং বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া! 

সাধারণত হৃদযের গভীরতম প্রদেশে আঁথাত করিতে পারে নাঁ। কিন্ত 

নারীব কাছে সমাজশক্তির প্রভাব ভাহীর আন্তরিক প্রবৃত্তির বিরোধী নহে । 
ইহা ভাহাঘ অন্তরেরই জিনিস । এই সংস্কারকে অবহেলা করিতে ন! পাঁবিষ। 

তাহাব স্থষ্ট নাবীচবিত্রসমূছেব মনের মধ্যে অসংখ্য দুঃখ ঘন্দ ও বিফলত! 
পুজীভৃত হইয়া! উঠিয়াছে। 

সাবিস্তী অথবা রাজলক্মীর জীবন পর্যালোচনা কবিলে এই জিনিনটিই 
বিশেষ কবিয়া চোখে পডে। সাবিত্রী সতীশকে ভালবাসিত, নিজেকে 

সতীশের ভাল-মন্দের জন্য দায়ী মনে করিত । সর্ববিষষে সতীশ ছিল 

সাবিত্রীর চির-আকাঁজ্ষার পাত্র কিন্তু সাবিত্রীর অজ্ঞাতসারে তাহাব 
মনে যে সংস্কার চাঁপিয। বসিয়াছিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে নাই 1 
হিন্দু বিধবাঁব ব্রহ্গচর্ধেব সংস্কীর ও বমণীর একনিষ্তার শিক্ষা বাঁব বার 

তাহাকে বলিয়াছে যে সে অন্যায় কবিতেছে। সেইজন্য সাবিত্রী সতীশের 

কাছে যাইয়াও সরিষা গিধাছে, আঘাত পাইযাঁও অগ্রসর হুইযাঁছে, অগ্রসব 
হইয়াও পিছাইয়া গরিয়াছে। তারপব রাজলশ্্রীর মনের মধ্যেও এই সংস্কার 

নীড বাধ্যা্িল। রাঁজলঙ্ী হিন্ট্ধরের বিধবা, কিন্তু তাহারও যদি 

সত্যকাঁরের কোনও বিবাহ হুইক্াঁ থাকে তঁবৈ তাহ! শ্রীকান্তের সঙ্গেই 1 

তাহার মনের ভিতরে প্রথম যে শক্তি মাথ! তুলিগ তাহা বাক্গলক্ষমীর 

সতাত্বের গৌরব । ইহার পর আমরা তাহার ও শ্রীকান্তের সমাজভীতির 
'আভামও পাইছি । “দ্বিতীয় পর্বের শেষে শ্রীকান্ত রাজলক্ষীকে তাহার, 

স্বী বলিষা স্বীকার করিয়া লইল। কিন্ধ পরিপূর্ণ মিলনের সুচনা ত হইল 
ন(1 রাঁজলক্ীঘ মনের মধ্যে যে ধর্মসংস্কার সচেতন হইয়া! উঠিরাছিল, 
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তাহাকে সে নিরস্ত করিতে পারিল না। ফণে তাহাবও প্রেমের সকল 

মাধূর্ধ ও গৌরব সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইতে পাঁরিল না । সংস্কারের চাপে 
তাহার জীবনের সকল ধরশ্বর্ষের অপচয় হইল। বাহির হইতে সমাজ 
তাহাদের আক্রমণ করে নাই-_ইহা৷ তাহাদের মনের মধ্যে বসিয়। তাহাদের 

বুদ্ধিকে, সংস্কাবকে কঠিন কবিষা| বাঁধিয়। দিয়াছিল। 
নাবীব অন্তবের উপর সমাজশক্তি ও সংস্কারের এইনপ পীড়ন দেখাইয়। 

তিনি কেবলমাত্র একটি ভাঁবের আভাপ দিষাছেন, কিন্তু তাহ! বাক্ত করেন 

নাই। তিনি যেন নাবীদের ডাক দিযা বলিরাঁছেন, তোমাদের এই পথ, 
সমাজ তোঁঘাদেব উপর এমনি ব্যবহার করিবে, তোমব! শ্বপ্রতিষ্ঠিত হও । 

“নাবীর মূল্য” তিনি বুঝিগ়াছেন এবং তাহাব সাহিতা আমাদের দেশে 

নারীত্বেষ আদর্শ গভিযা তুলিতে চাঁয়। বাংলা-সাহিত্য আঁজ নারীকে 
স্বাধীন ব্যক্তিত্বেব অধিকার দিতে বনিযাছে | বঙ্গলাহিতোর এ বৈচিত্র্য 
'অতি মুল্যবান জিনিস। 

আধুনিক সাহিত্যের কল্যাণে আজ আমাদের অনেক ব্যাপার 

সম্ভবপব হইয়াছে । নারী আজ সংস্কাবেব ক্ষুদ্র গণ্ডীব ভিতরে 

আবদ্ধ নহেঃ এখন আমাঁদেব মনের মধ্যে এই কথা জাগ্রত হইয়াছে ষে 

নারীত্ব বড না! সতীত্ব বড়। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে ইহা নির্ভীক উত্তর 
পাইয়া আমাদের মন বিন্ময়ে চঞ্চল হইয়। উঠে। এই সত্যকে এতথানি 

সাহসের সহিত বাঁংলাক' সমাজের সম্গুথে উপস্থিত করার জন্য আমর! 

তাহাব কাছে কৃতজ্ঞ। 

তীহার অস্কিত প্রণয়চি্রগুলি জীবন-রসে পরিপূর্ণ হইয়া উদ্রিয়াছে। 
অসামান্য সংঘমের সহিত তিনি এই-সব চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। 

উদাহরণ দ্ববূপ রমা! এবং রমেশের তাঁলবাঁসাঁর চিত্রটি দেখ! যাক । 
রমা এবং রমেশের ছেলেবেলীকার ভাঁলবাঁসা যৌবনে কড়?ুর যে 
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অগ্রসর হইপাঁছিল তাহ! ছুইজনের কাহারও অধিদিত ছিল না। 

আঁহাদের ভালবাসায় কৃত্রিমতাঁও ছিল না, উদ্দামতাঁও ছিল না । কিরূপ 
'অল্প কথাক্ধ অল্প আয়োজনে তাহাদের ভালবাসার গভীরতা তিনি 

বর্ন! করিয়াছেন! রমেশের তাঁলবাদ! বিশ্বাস-বাক্যে ও ব্যবহারে 

'থানিকট। প্রকাশ পাইয়াছিল, কিন্ত বমার সে প্রেম সামাজিক ব্যবহারিক 

বৈষয়িক পারিপা্িক অবস্থার চাপে প্রকাশিত হইতে পার নাই। তাঁহার 

অন্তরের এই নিরুদ্ধ প্রেম “যতীনের” সহিত “ছোটদাদার* সম্বন্ধে শ্রদ্ধ।- 
পুর্ণ এবং পকুঞ্ঠ আলাপের মধ্য দরিবাই বেশ বোঝা! যাঁষ। তারপর 
তারকেশ্খরের পুকুরের ধারে শ্লান-সমাপনের পর বমার সহিত বমেশের দেখা- 

ওমা ঘে পরিচ্ছেদে বণিত হইয়াছে নেখানে শত দ্বন্দেও আর তাহাপ্িগকে 

ভুল রোবা অপস্তব। সর্বশেষে অনুস্থতার মধ্যে বিশ্বেশ্ববীর সহিত বমার 

মর্মান্তিক কথোপকথনে রমার মনের আনল রূপটি ধর! পিয়া । এই 

অল্প কথা; এই সংঘত আচরণ অথচ ইহার ভিতর দিয়! ভালবাসার কি 

জপীম আকুলভাই না প্রকাশ পাঁইয়ছে ! সবচেষে প্রকাশ পাইয়াছে 
বষা যখন জৃদয়ের দুর্দম .প্রণয়কে আঘাত কর্ষিবাব্ধ জন্য বারশ্বার রমেশের 

প্রতিক্লতা করিস্বাছে এবং রমেশংক ব্যুথ! দিয় নিজে অধিকতর ব্যথিতা 

হইয়াছে । 
সাহিত্যে শরতচন্দ্রের মতবাদ চোখে পড়ে না। তবে চত্রিত্রপমূহকে 

অধ্যস্থ রাঁখিয়। তিনি তাহার বক্তব্য বলিয়াছেন | মধ্যবিত্ত সংসারের বধূ 
হওয়া সত্তেও কিরণময়ীর বুক্তির প্রথর্তা ও কথাবাঁত আমাদের আশ্চর্ম 

রর সভ্য, কিন্ত একটা কথ ভুরিপে চলিবে ন! যে এই চরিত্রটিকে মধাস্থ 

পন্থা লেখক তাহার বক্তব্য বঙ্গিঘাছেন এবং তাঁহার, পঠক্বর্গের চিন্তার 

সুলে নূতন কিছু খোরাক যোগীইয়াছেন । "লেংপ্রশ্নেশ্র কমূঙ্গকে মধ্য্থ 
রাখি! তিনি নুতন অনেক কিছু ববিয়াছেন। কসলের প্রাণের থে 



সাহিতা শরৎচজ ৮৪ 

পবিচষ আমরা পাইয়াছি তাহ! হইতে এই বুবিয়াঝি যে সে সর্বসংস্কাবমুক্ত 

একটি আদর্শ নারী-চরিত্র। ববীন্রনাথের ৭গোরা” যেমন কোন বিশ্ধে 
দেশেব নয--তাহার চরিত্র যেমন পাশ্চাত্য আদর্শ ও ভারতীয় আদরের 

সংশিশ্রণে গঠিত--কমলও তেমনি। এইখানে শরৎচন্দ্র 10581196 ক! 
আদর্শবাদী সাহিত্যিক। বাংলা দেশের নারীরু কি হওয়া উচিত তাহার 
আভাঁপ তিনি এই চরিত্রের ভিতর দিয়া দেখাইযাছেম । এই চত্রিক্রে 

নারীব মহিমা ব! মর্ধাদা ক্ষুপ্ত হয় নাই। সেতর্ক করিধাছে এবং প্রাচীন 
ভিত্তিহীন কুসংস্কাবকে ধুলিসাৎ কবিবাঁব জন্য জোব গলায় নিজেকে বিপ্লবী 
বলিষা ঘোষণা! কবিস্বাছে ! 

নবনাবীর ছুঃখে ও বেদনার শরৎচন্দ্র ব্যথিত হইয়াছেন কিন্তু তাহার, 
মীমাংসা কবেন নাই । মীমাংসা ন1 পাইয়া আমাদের ভালই হইয়াছে । 
কারণ উপলব্ধ বেদনা আমাদেব হ্ৃনয়ে গভীর হইয! থাকিবার জবকাশ' 
পাইয়াছে। মীনাংসা না কথিয়া তিনি পাঠকদ্দিগকে ভাবাইয়াছেন ও 

কাদাইধাছেন। বমেশ যে সমাজ কতৃক উৎপীডিত হইল, রম! এবং 

বমেশ ব্বদয়ের মধ্যে যে প্রেম বহন করিয়া সামাজিক বিধিনিষেধের বশে 

সার্থকত পাইল না--শবৎচন্্র কেবল এই দুঃখের দিকট! দেখাইযা শান্ত 

হইযাছেন। লামাডিক অনুশাসনের কোনও বিচার তিনি করেন নাই। 

মীমাংসা না! করিয়া রমী ও বমেশকে মিলিত করিলেন না৷ বলিয়াই 
তাহাদের দুঃখ বেদনা আমাদের সহাঙ্গভূতি পাইপ্নাছে, এবং 

আমাদের হুরপ়ের নিকটতর হইতে পাইন্াছে। সাবিত্রী ও অরদাদিদির 
কপালে সমাঞ্জ অসতীর কালে! ছাপ মারিয৷ দিয়াছে, কিন্ত শব্তটদ্জের 
লেখনী কোথাও বিদ্রোহ ঘোষণা করে নীই। শরৎ্চন্ত্র হৃদয়ের আবেগ 

ও সহানুভূতি দিধা এ্র-সব চরিত্র শ্যই কর্িযাছেন বলিয়া! তাহাদের ঈতীগ 
সক্ষন্ধে আমাদেব মনে কোনও সংশয় নাই। তাঁহার সুই চরিত্রসসূহেন 



৮৬ সাহিত্য-পরিক্রম। 

দুঃখ বিফলতা ও তাঁহাদের উপর সমাজের অলক্ষিত অথচ ভীবণ 

উৎ্পীড়ন 65905 হইয়৷ আমাদের অন্তরে চিরকীলের জন্য বীচিষ| 
থাকিবে। 

সাহিত্যে অনেক সমযে ট্র্যাজেডি আমে মরণের মধ্য দিষ। । কিন্তু শরত্চন্দ্রের 
টটাজেভিতে মৃত্যুর স্থান নাই । সমাঁজের ও সংস্কারের প্রভাবে যে মীমাংসা- 

হীন ছন্দের মধ্যে নারী-্জীবনের সমন্ত পরশ্বধ ও সমস্ত মহিমা নিংশেষে নষ্ট 

হইয়। যাইতেছে তাহাই সব চেয্ধে বড় ট্র্যাজেডি । শবতচন্ত্র তাহার স্্ট 
নারীচরিত্রের এই ছন্দে মধ্যে অবচেতন প্রবৃত্তির সহিত সচেতন সংস্কারের 
সংঘাঁতকেই বড করিয়া দেখাইয়াছেন। তাহার অষ্কিত বমা, বড়দিদি 

পার্বতী, সাবিত্রী, রাঁজলক্ষী, প্রভৃতি সকলের মধ্যেই এই ছন্দ অভিবাক্ত 

হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে তাহাদের জীবনের সকল মাধুর্ধ ও মহিমাঁর অপচয 
হইয়াছে । এই অপচয় ও বিষলতাই ট্র্যাজিডির প্রাণ। তাহার স্ 

নারীচরিত্র সমূহের মধ্যে থে ভালবাস! জাগিয়াছে তাহার আকর্ষণ 'অনস্কান্তের 
'আকর্ষণের মত প্রবল । আবার তাঁহাকে প্রত্যাথান করিবার শক্তিও 

পর্বত নিঃস্যত নিঝ'রেব মতো ছুর্বার। এই দ্বন্ছের কোনও মীমাংস। মাই । 

ইহাই তে! ট্র্যাজেডির সর্বপ্রধান উপকরণ । 
শরতচন্দ্রের উপন্যাঁসসমূহ মানবজীবন হইতে গজাইয়। উঠিঘাছে 

এবং তাহাতে কিছুমাত্র কৃত্রিমতা নাই। এইজন্য তাহার উপন্যাসের 
ঘটনাবলী কলের অস্তব পর্যস্ত গিয়৷ পৌছায়” তিনি তাহার উপন্যাসে 
তাহার ণিজের অভিজ্ঞতাকে, কর্পনাকে ও আদর্শকে মৃত কৰিয়। 

তুলিয়াছেন। 
ইংরেজীতে একটা কথ আছে %:% £০ 88 ৪৯7৮৪ কিন্ত 

শরত্চঞ্জের উপন্যাসে আমর! পাই 42৮৮ 61165 ৪859: অর্থাৎ শরওচন্ত্র 

কেব্ন গল্পের জনা লেখেন ন1, তাহার উদ্দেস্ঠ মানুষকে তৈম্নারী কর! 



সাহিত্যে শরৎচন্দ্র ৮৭ 

আমাদের দেশের বহুকালের পুণ্রীভূত কুসংস্কারের অচলায়তনকে ভাডিয়! 
ফেলিয়। তিনি জীবনকে বৃহত্তর গভীর্তর ও দৃঁতর করিয়। গিয়া তুলিতে 

চাঁন। তীহার উন্দেশ্ত--সমাজশক্তির নিপীড়নে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যেন 

ক্ষু্ না হয়। মানবজীবন ও মানবসমাঁজের কল্যাণের জন্য তাহার 

সাহিত্যন্থটি। 



বাংলা মাহিত্যে মহাকাব্য 

মহাকাব্য বচনা বাংলা পাহিত্যেব বহুকালেব প্রথ। নছে। বাংলা 

মঙ্গলকাব্যগুলি মহাকাব্য নছে। উনবিংশ শতাব্ীব মধ্যভাগে বাংলা 
সাহিত্যে মহাঁকাব্য বচন! আবন্ত হয। বাঁংলা সাহিত্যে কবিপ্রতিভা 

প্রকাশ পাইয্সাছে গীতিকাব্যে। কিন্ত পাশ্চাত্য প্রভাব চিত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে যে-সব যুগ্রপ্রবতক কবি আধুনিক বাংল! সাহিতোর ম্চন! 
করিয়াছিলেন তাহারা প্রীধ সকলেই মহাকাবা রচযিতা । এই মহাকাব্য 

রচনার অর্থ কি, ইহার। প্রথমে কি কারণে মহাকাব্য বচনাব প্রতি আকুষ্ট 

হইয়াছিলেন এবং অগ্পকাঁলের মধ্যেই আবার কেন এই ধবণের কাব্যি- 

বচমা বন্ধ হইয়া গীতিকবিতার ধাবা! বন্গসাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাত করিল__ 
উনবিংশ শতীব্দীর কাব্যসাহিত্য আলোচনা কৰিলেই এই সকল প্রশ্ন 
ক্বভাব্ভই আমাদের মনে উদ্দিত হইয়া! থাকে । 

উনবিংশ শতাব্দীর যধ্যভাগের বাংলা সাহিত্যে অষ্টাদশ শতাবীর 
পাশ্চাত্য সাহিত্যের খুব প্রবল প্রভাব ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য 

সাহিত্যের আদর্শ ছিল ক্লাসিক আদর্শ । শেলী কীটস্ গ্রভৃতি বোমাঁটিক 
কধিদিগের সহিত বাঙ্গালী তখনও সম্যকতাবে পরিচয় লাভ করে নাই ॥ 



বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য ৮ 

সেইজন্া উনবিংশ শতাবীর বাঙ্গালী কবিগণ মহাকীবাঁ বচনীকেই খ্রেষ্ঠ 
কৰি প্রতিভার উপযুক্ত মনে করিয়াছিলেন। ইংরেজি মহাঁকাব্যের সমাযর, 

বাঙ্গালী কবিদিগকে মহাকাব্য রচনায় প্রেরণ দিয়াছিল। সেকালের 

সাহিত্যিকগণের ধাবণাই ছিল যে সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য হইডেছে মহাকাব্য এবং 

একমাত্র মহাকাব্য রচনাতেই কবিপ্রতিভ1 সম্যক প্রকাশ পাইয়া থাকে ! 

ইহার উপর, আখ্যানসূলক রচনার জঙ্ক বাংলা! গদ্ঘ তখনও পরিপুষ্ট হইয়া 
উঠে নাই। অথচ সাহিত্যিকমাত্রেবই প্রাণ মন তখন নূতন নূতন আদর্শে 
ভাবে ও বড় বড কাঁহিলীতে পূর্ণ হইয়! উঠিযাছিল। এইরূপ ক্ষেল্জে 

সেকালের সাহিত্যকগণ দেখিলেন যে একমাত্র মহাঁকাব্যেব সাহায্যে ফে* 

কোনও একটি বড কাহিনী প্রকাশ কবা সম্ভব । এই সব কারণে সে 

যুগের কবিগণ মহাকাব্য বচনাব দিকে আকুষ্ট হইয়াছিলেন। 

এখন দেখ! যাঁক মহাকাবা কিঃ এবং কি ধরণেব মহাকাব্য আমাদের 

ইলা সাহিত্যে রচিত হইযাছিল। প্রাচা আলঙ্কারিকগণ কাব্যকে 

প্রধানত ছুই ভাগে বিভক্ত করেন-:খগুকাব্য ও মহাকাব্য | আমাদের 

দেশে আলঙ্কারিকগণ মহুকাব্যের যে সংজ্ঞা দিদেশ করিয়া গিয়াছেন 

তাহা মোটামুটিভাবে এই-(কোনও পুরাণের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ আখ্যান, 

ইন্দ্র প্রভৃতি প্রধান দেবতা, কোনও সংকুলজাত বশস্বী নূপতি অথব! 

চন্ত্রবংশ সৃুর্যবংশের ভ্রায় কৌনও প্রখ্যাত রাজবংশের চরিতাখ্যান 

অবলম্বন করিয়। ছন্দে এটিত কাব্য মহাকাব্য ললিয়া গণ্য হইবে? ইহাতে 

প্রকৃতির বর্ণনা ও খতুবর্ণনা থাকিবে, লৈচ্ঠচালন! ও যুদ্ধ, রাজা বা 
সেনাপতিবর্গেব মন্্রণা, জন্ম মৃত্যু বিবাহ, বিবহ মিলন, উৎসব পার্বণ 
প্রভৃতিব সমুদয় অথবা! কোনও কোনও বিষয় মূল আখ্যানের লহিত গ্রথির্ত 
হয় হাকাব্যের সর্গসুলি খুব বড়ও হইবে না অথচ খুব ছেটিও হইবে 
না এবং সংখ্যায় আঁটটিব অধিক হইবে 19 কৰি তাহার নিজের ইঠ্টদেব- 
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তার স্তি-বন্দন! করিয়া অথবা সাধারণের মঞ্জলকামন| করিয গ্রন্থ 

আরস্ত করেন।া/প্রত্যেক সর্গের শেষে বর্ণিত বিষযের আভাস প্রদত্ত হয 

এবং সর্গগুণি একরূপ ব1 বিবিধ ছন্দে রচিত হর |” সাধারণত যে- 

“কোনও একটি বিশেষ ছন্দ মহাকাব্যের সর্গ রচিত হয়, তবে সর্গশেবে 

কবি বিভিন্ন ছন্দের অবতারণ! করিয়! বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়া! থাকেন । 
“কোনও সর্গের বর্ণিত ব্ষিষের অনুসারে, অথবা! সেই সর্গের ছন্দ ব! 

“নায়কের নামানুসারে সর্গেব নামকরণ হয়। মহাকাঁব্যে বীর, করুণ, আস্ত /) 
ও শীস্ত এই চারিটি রসেব যে কোনও একটির অথবা উক্ত সব কয়টি 

বসেরই প্রাধান্য থাকে এবং মহাকাবোর মধ্যে নাটকীয় ভাব বতমান 

থাকিবে” 

প্রাচোর আলঙ্কারিকগণেব মত পাঁশ্াত্যেব পণ্ডিতগণও মনে কবেন 

আখধ্যারিকা বাঁ উপাখ্যানের বর্ণনাই মহাকাব্যের প্রধান উদ্দেশ্ত । কিন্ত 

গ্রতীচ্য আলঙ্কারিকগণ ষাহাকে এপিক বশিয়াছেন তাহার সহিত প্রাচ্য 

অহাকাঁব্যের আদর্শগত পার্থক্য পৰিলক্ষিত হয। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের 

মতে এপিকের বিষষটি বেশ গুরুগন্ভীর ও অসাধারণ হুওযা চাই। একটি 

মহান্ ও চির-বিস্বপনকর, হৃদয়োন্াদক ও অভূতপূর্ব উপাধ্যানের বর্ণন! 
'এ্রপিকের প্রধান উদ্দেশ্ব। এপিকের নাঁরকের বীরোচিত কাঁকলাপে 

সকলে উৎদাছিত হইবে এবং নাগক শেষ পর্যন্ত জমযুক্ত হইয়! মহাঁশক্তি- 
মানের মত মাঁথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাঁকিবে। পাশ্চাত্য আদর্শে 
এ্রপিক পদবাচ্য হইতে হইলে তাহার মধ্যে কথাবন্তর অভিন্নত| (001 

পি 80610) ) ও বিষক্ব-গৌরব থাকা! নিতান্ত প্রস্মোজন এবং দেই 
সঙ্গে গে উহা! যেন হৃদয়গ্রাহী হন্ন'। এপিকের লেখক যে গল্লাংশের 

অন্য প্রভিপদে ইতিহাসের পদীক্ক অঙ্গুসরণ করির! চলিবেন তাহা নছে। 

এ শন্ধে তিনি বিলক্ষণ স্বাধীন । তবে পৌরাণিক আখ্যান, জনশ্রুতি 
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পাশ্চাতা শিক্ষা সভ্যত। ও সাহিত্যেব সহিত সংস্পর্শের ফলে উনবিংশ 

ও বিংশ শতাব্দীর বৈচিত্র্যমঘ বঙ্গ-সাহিত্য গড়িষা উঠিয়াছে। ইংরেজি 

সাঁহিত্যেব ভিতব নিগ্নাই সমগ্র পাশ্চাত্য সাহিত্যেব প্রভাব বাংল! সাহিত্যে 
গ্রবাহিত। ইংরেজি সাহিতোৰ প্রভাঁব এবং বিশেষত মুদ্রাযন্ত্রের সহা্ব- 

তাই যে বিশ্বসাহিত্যেব তাঁৰ জগৎ উদঘাটিত কবিয। বঙ্গসাহিত্যকে 

স্থিতি ও ?ুঢ়তা প্রদান কবিরাছে তাহা অস্বীকাব করিবার উপায় নাই! 
উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সাহিত্য ইংরেজি সাঁহিতোর আদর্শে 

নিয়ন্ত্রিত হইযা বসস্থষ্ট ও বপস্ষ্টিব নব নব পন্থা আবিষ্ষার করিয়া 

সন্তভীবিত হইয়। উঠিয়াছে ৷ মাইকেল মধুস্থদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্ত্র, বন্ধিমচন্্র 

ববীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকল প্রতিভাবান সাহিত্যিক পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে 
সাহিতাস্থষ্টির অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন । চেষ্টী করিলেও এঁ সব 

সাহিতিকগণ পাশ্চাত্য প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন কিন! সঙ্গেহ | 

পাশ্চাতা সাহিত্যের সংস্পর্শে আিবার পূর্বে বাংলা সাহিত্যে বিষয়-বৈচিত্রয 

অথসা রটনা-রীতির বিচিত্রতা ছিল না। বিষষ-বৈচিত্র্য ছিল না বলিয়া 

একই বিষযেব উপর ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন কবি রঙ. ফলাইয়াছেন | কেবল 

কতকগুলি ধম'প্রসঙ্গ অবলম্বনে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য পরিপুষ্ট 

হইয়াছে । জার্মীন দার্শনিক ফিক্টে কবিতাঁব সংজ্ঞা! নির্দেশ করিয়া ছিপের্ন 
009৮ 15 91010956120 82005958800 01 % 291121008 5069০ 
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_কবিতা মানবজীবনের ধর্মভাবের স্কুটগ্রকীশ মাত্র_এই সংজ্ঞা প্রাচীন ও 
মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে প্রত্বোগ কর! যাইতে পারে। কিন্তু পাশ্চাত্য 

প্রভাবে প্রভাবাপ্থিত হইবার পরে বঙ্গসাহিত্যে বিধস্বের দিক দিবা বৈচিত্র 
তো! আসিরাছেই, ভাঁবগত ও কল্পনাগত বিচিত্রতাও আসিয়াছে । পাশ্চাত্য 

সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ধর্মতত্ প্রস্ভৃতি বাঙ্গালীর মনে উপর 

গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং উহা! বাঁংলা সাহিতো প্রতিফলিত 

হইয়াছে । 

পাশ্চাত্য প্রভাব নুচিত হওয়ার পুরে” বাংলা সাহিত্যে কতকগুলি 

নির্দি্ট ব্ষয় লইযা! কনা হইত। সেই যুগের সাহিত্য-স্যইৰ প্রধান 

বিষয় ছিলি 'গীতিকাব্য”, “অনুবাদ সাহিত্য”, দেবদেবীগণের মাহাত্মা 

কীতন রিয়া! ঘ্মঙগলকাঁবা, ও "রিতাঁখান'। এই কষটি বিষষের 

মধ বাঙ্গালী কবিগণের প্রতিভা আবদ্ধ ছিল। ভাঁব-গভীবতা ও 

তাবা-সৌষবে গ্রীন ও মধ্যযুগের বাল! সাহিত্যের প্রধান ও এক- 

মাত্র গৌববস্থল গীতিকাবা। মঙ্গলকাব্য সমূহে দেব-দেবীর চবিত্রই 

প্রাধান্ত লাভ কবিয়াছে এবং সেইজন্ধ সেখানে মানব চবিত্রেব স্বাভাবিক 

ও স্বাধীন বিকাঁশ হয় নাই। আধুনিক কালের মত জীবনচরিতও 

তখন ব্লচিত হইত নাঁ। শ্রীচৈতন্যদেব অথব! তীঁহাঁর পার্খবদগণেব যে- 

সব জীবনবৃত্তান্ত পাওঘা যায় তাহার পরার সবগুলিতেই বণিত চরিত্রের 

উর আপৌকিকত্ব ও দেব আরোপ করা "হইয়াছে । ইহাই মধ্য- 

যুগের বাঁংলা। সাহিত্যের জীবন-চরিতের বিশেষত্ব। এইজন্য 'মহৃলকাব্য 

্রীবনচরিত প্রভৃতিতে 1)21080. 8159195$ নাই বলিলেও চলে। মঙ্গলকা ব্য 

সমূহে দেবতাগণকে ধিক্বর়ী করিবার চেষ্টা এত প্রাধা্ট লাভ করি- 

স্বাছিল যে মানব-চরিত্র-বিশ্লেষণ সে যুগের সাহিত্যে অসভ্ভব ছিল। 

, ইহা উপর, সেই ধুগের বাংলা সাহিত্যে সংস্কতের খুব প্রবল প্রভাব 
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দেখা যায়। চণ্ডীদালের শ্রাকৃষ্ণকীত'ন বঙ্গভাষাঁর একখানি অতি প্রাীন 
গ্রন্থ । উহাতে জয়দেবের প্রভাব ও ভাগবতের আখ্যানের ছায়৷ দেখা 

যায়। শ্রীকষ্কীভ'নে চণ্তীদাঁসের বর্ণনা-কৌশলও সংস্কৃত করিদের মত। 
*শন্যপুরাণ'ও বাংল! সাহিত্যের একথানি প্রাচীন পুস্তক। ইহাতে 
সংস্কৃত প্রভাব নুস্পষ্ট। জীবনচরিত সমূহেও সংস্কৃত প্রভাব অনুভূত 

হয। শ্রীচৈতগ্তদেবের জীবনী লেখক বৃন্দাবন দাস ভাগবতের আখ্যান 
অন্ুুবাঁরী চৈতন্যদেবেব চরিত্র বর্ণন! করিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃত লেখক 

কুষ্দাস কবিরাজ তাঁহার গ্রন্থে ভাগবত প্রভৃতি সংস্কত গ্রন্থ হইতে ভাব 
আহুন্রণ করিয়া! সেই আদর্শে চৈতন্যদেবের চরিত্র ব্ণনা করিয়াছেন। 
তিনি তাহার গ্রন্থের প্রারস্তেই কযেকটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধত করিষাছেন 
এবং কয়েকটি অধ্যায় সেই গ্লোকের ব্যাখ্যাতেই পূর্ণ । তাহার রচনা" 

তন্গীও সংস্কৃত লেখকদের মত। বাংল! মঙ্গলকাব্যগুলিও সংস্কৃত পুরাণ ও 

মহাকাব্যেব মিশ্রিত আদর্শে বচিত। 

কিন্তু ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিষাম কলেজ স্থাপিত হওয়ার পরু 
বাঁংল। সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাবে স্ত্রপাত হইল। তখন হইতে 

বঙ-দাহিত্যের নব-আশী পর্ণ জীবন আরম্ভ হইয়াছে। ফোঁট উইলিয়াম 
কলেজ স্থাপিত হুয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আর শ্রীরামপুর মিশন স্থাপিত 

হন ধর্মগ্রচারের জন্য । বিভিন্ন উদ্দেস্টে স্থাপিত হইলেও সাহিতান্টির 
গহায়তার দিক দিয়া উভয়ের প্রচেষ্টা ও দাঁন অন্ুরূপই হইয়াছিল। 

এই ফোট উইলিযাম কলেক্জ ও শ্রীবামপুর মিশনের ইংরেজদের দৃষ্টাস্তে 
ঙ্গালী লেখকগণ গ্ের গ্রবৃদ্ধিপাধনে তৎপর হইযাছিলেন। বাংল! কাব্যে 
তিহাস বেশ প্রাচীন ও সমুদ্ধ হইলেও বাংল! গছ্যের ইতিহাস তত প্রাচীন 

হে । উনবিংশ শতাব্ধীর প্রথম বর্ষ হইতে মাইকেল মধূ্থদনের অস্্যাদয় পর্যন্ত 
সাহিত্যের ইতিহাস প্রক্কত প্রস্তাবে ইহার গণ্য পরিপুষ্টির ইতিহাপ। 



১৪৬৪ সাহিত্য-পরিক্রম। 

ইংরেজ আগমনের পুরে যে গগ্ভের উদাহরণ পাঁওয়! যায় তাহাব 
রচনাপ্রণালী হৃদয়গ্রাহী নহে। চত্তীদাস লিখিত ্চৈতন্যরূপ-প্রীপ্তিৎ, 

'ৃচ্ঘপুবাঁণে'র ভিতরের গগ্য-তাঁগ কতিপয় চিঠি এবং দলিল পত্র ও 
সহজিয়! সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ ইহাই প্রাক-ব্রিটিশুগেব গছ । এই গগ্ঘ যেমন 
উৎকট শব্দে পরিপূর্ণ সেইন্ধপ পূর্বাপর সম্বন্ধ বিবহিত। কিন্ত শ্রীবামপুর' 
মিশনের কেরী, মার্শম্যান, হল্হেড প্রমুখ পান্দ্রীগণ বাইবেলের অনুবাদ 
করিলেন, অভিধান লিখিলেন, ব্যাকবণ ও সংবাদপত্র ছাপাইিলেন। ফোর্ট 
উইলিয়াম কলেজের ইংরেজ শিক্ষকবৃন্দও গগ্ঠ রচনাধ দিকে বাঙ্গালীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ কবিয়। বঙ্গসাহিতেব কৃতজ্ঞতাভাজন হুইযী বহিয়াছেন 

ইহারা নিজেরা বাঁংলাঁয় গন্ঠ রচনা কবেন। কিরূপে ইতিহাল বিজ্ঞান 
ব্যাকরণ প্রভৃতি লিখিতে হয়, কিরপে ব্চনার বিষয়-সঙ্গিবেশ কবিতে 

হয়, কিরূপে গ্রন্থ মুদ্রিত কবিতে হয় তাহা ইংরেজেব শিক্ষার দ্বাবাই 

বাঙ্গানীর হদয়ঙ্গম হইযাছে। 
১৮০১ খৃষ্টাব্দ হইতে বাংলাষ মুদ্রিত গন্ঠগ্রন্থ প্রচাবেব সময গণন। 

করা যাইতে পারে। কিন্ত বহুদিন পর্যস্ত বাংলা বচনা অত্যন্ত ছুবেণধ্য 
এবং সংস্কত ও পাশা প্রভাবে প্রতাবান্বিত ছিল। বিদ্তাসাঁগর অক্ষয়- 
কুমার বঙ্কিমচন্দ্র এবং কালীপ্রসন্গ গ্রতৃতির অভুদযের পূর্বেকাব যুগে 

গন্ধের ভীবগ্রবাহ যেন একটু আড়ষ্ট ও মন্থর । সেইযুগে গণ্চ রচনার 
কোনও বিশিষ্ট পদ্ধতি তখনও গডিষা উঠে নাই। অনুবাদ ও অন্ু- 
করণের মধ্যে সেই যুগের গগ্ভ-রচনা! আবদ্ধ ছিল। তথাপি এই অস্থ্- 
বাদের বিচিত্র ও বছ্মুখী গতি সাহিত্যকে সভীবতা ও ভাবপ্রবাহ দানি 

করিতে যথেষ্ট সহায়ত করিযাছে। 
ইংরেজের আগমনে ও পাশ্চাত্য প্রভাবে বাংলা গগ্ের উৎপত্তি ও 

ক্রমৌঞ্জভির সঙ্গে সঙ্গে বাংল! সাঁছিত্যে রচনার বিভিন্ন দিক খুলিয়া! 



বঙ্গ-সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব ১০৫ 

গিয়ছে। সংবাদপত্র পরিচালনা, নাট্য-সাহিত্য, উপগ্কাস-সাহিতা, 
গ্রবন্ধ-সাহিত্য প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল। এইভাবে বাংলা সাহিত্যে 

বিষক়্-বৈচিত্রা আসিয়াছে । 

পাশ্চাত্য শিক্ষা শিক্ষিত হইয়া বাঙ্গালী সংবাদপত্রের উপকারিতা 
উপলব্ধি করিযাছে। অষ্টাদশ শতাীর শেষভাগে ভারতবর্ষে মুদ্রা স্থাপিত 

হইয়াছিল । সেই স্ুষোগে সকল শ্রেণীর সাহিত্য-হৃষ্টির জন্ত দেশময় উৎসাহ 

জাগিয়! উঠ্রিল_-বিশেষত সংবাদপত্র প্রকাশে। এই সব সংবাদপত্রের 
সাহায্যে বাংল! গ্ভেব ক্রমোন্তি সাধিত হইযাছে। বাংলা গছ ইতিহাস, 

ভূগোল, জীবনচরিত ধর্মতত্ব প্রভৃতি সকল প্রকার রচনাব উপযোগী সবলতা 
লাভ কবিতে লাগিল এবং বঙ্কিমচন্ত্রেব বঙ্গদর্শনে বাংলা গন্য ন্ুবিস্তস্ত হই 

উঠিল। এক কথায় বলিতে গেলে বঙ্কিমচন্দ্রেব সময় হইতে বাংলা গণ্চ 
শ্ীবন্ত-সাহিত্যের বাহন হইযাছে_-তখন হইতে বাংল! গগ্ধে স্বচ্ছন্দ গতিবেগ, 

দেখ। দিয়াছে--বাঁংল! সাহিত্যে উপন্তান, সমালোচন1, প্রবন্ধ-সাহিত্য, 

বাজনৈভিক জাহিত্য এবং সাহিত্য-সেবার উদ্দেশ্তে মাসিক পত্রিকা 
প্রচলন এ সমস্তই প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্িমচন্ত্র হইতে আরগু হইয়াছে | বঙ্ষিম- 

চন্দ্র ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে দীক্ষিত । বস্ষিমচন্দ্রের মত 

রনীন্তরনাথেবও বহুমুখী প্রতিভা বিকাশে পাশ্চাত্য সাহিত্য যথেই মহায়ত! 
কবিয়াছে। 

ইংরেজ-প্রভাবে আমাদের দেশীর রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইম্জাছে এবং 

পাশ্চাত্য আদর্শের নাটক বচন! আরম্ভ হইয়াছে । নাটা-সাহিত্য জাতির 
পরিণত অবস্থার ছবি। যে কোনও জাতির ইতিহাস আলোচনা করিলে 

দেখ! যায় যে জাতি ধখন উন্নতির, গৌবধবেব ও মহত্বের উচ্চতম শিখরে 

অধিঠিত তখনই নাট্য-সাহিত্য সম/ক শ্যুত্তি লাভ করিয়াছে। জাতির 
শৈশবে সৌন্দর্যযোধের সঙ্গে সঙ্গে সীভিকবিভা, জাতির যৌবনে নাটক । 



১৮৬ সাহিত্য-পরিক্রম! 

উনবিংশ শতাবীর প্রায় মধ্যভাগে বাংল! সাহিত্যে নাটক রচনা! আরম্ত 

হুইয়াছিল। প্রথমে রাঁমনাবায়ণ তর্করত্ব প্রভৃতি সংস্কৃত আদর্শে নাঁটক 

রচনা করিতেছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য আদর্শের নাটক রচনা আস্ত 

হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক বাংল! নাট্য-সাহিত্যের ুত্রপাত হইল। 
বাংল! সাঁহিতো পাশ্চাত্য আদর্শের প্রথম নটিক তাঁবাচরণ শিকদারের 

“তদ্রাজ'ন' নাটক। ইহার পরে মাইকেল নধুহ্দন দত্ত পাশ্টাতা আদর্শে 
বিশেষ দাঁফল্যের সহিত “শমিষ্ঠা” “পল্মাবতী* ও “কৃষ্কুমারী” নাটক রচন। 

করেন। মাইকেলের 'শমিা ইংরেজি ভাব ও রীতি অনুদারে রচিত। 

কাহার 'পদ্মাবতী'তে তিনি গ্রীক পুবাণ হইতে নাটাবস্ত গ্রহণ করিয়াছেন । 
মীইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী” পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত বঙ্গসাহিত্যে প্রথম 

দ্াজেডি। বাংল! সাহিত্যে পাশ্চাত্য আদর্শের রোমান্টিক নাটকের 
সুত্রপাঁতও মাইকেল হইতে । মাইকেল ছিলেন প্রধানত কবি এবং তাঁহাধ 

এন ছিল অত্যন্ত ভাবপ্রবণ, সেইজন্য তাহার নাটকগুলিও তীহার কবি- 

প্রতিভায় সমুজ্জল হইয! উঠিয়াছে। এইজছই 706811977 বা ভাঁবপ্রবণত। 
এবং রোমান্স ব| কল্পনার বৈচিত্র্যটুকু তাঁহার নাটকেব বিশেষত্ব । 

এই যুগের নাট্য-সাহ্িত্য মাইকেল এবং দীনবন্ধুর হাতে রূপান্তরিত 
হইব! গিরিশচন্দ্র ঘোষে এক নূতন রূপে ও ভঙ্গীতে বিকশিত হইযাছে। 
ইহারা সকলেই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সাঁহিতোর আদর্শে প্রভাব।ন্বিত 

হইয়াছিলেন। 
পাশ্চাত্য প্রভাবে আধুনিক বাঁংলা কাবা-সাহিতোর ক্ষেত্রেও যুগান্তর 

আসিয়াছে । মাইকেল আধুনিক যুগের কাবা-স।হিতোর শর্ট! | রবীন্্র- 
নাথ মাইকেল সম্বন্ধে বলিয়াছেন, *আাধুনিক বাংলা! কাব্য সুরু হয়েছে 
মাইকেল মধূহুদন দত্ত থেকে । তিনি গথমে ভাঙ্গনের এবং সেই ভাঙ্গনের 
সমিকার উপরে গঠনের কাজে লেগেছিলেন খুব সাহসের সঙ্গে । ক্রমে 
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ক্রমে নয় ধীরে ধারে নয। পূর্বেকার ধাঁরাঁকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে তিনি এক 
মুহুতেই একট! নূতন গপন্থ। দিয়েছিলেন। এ যেন ভূমিকম্পে একটা 
ডাঁউ। উঠে পড়পো! জলের ভিতর থেকে । আমরা কি দেখলুম $ কোন 

খ্কট! নৃতন বিষয ? তা! নয় একটা নূতন দ্ূপ।” বঙ্গতাঁষার অন্তনিহিত 
শক্তি আবিষার কবিয়! তাহার মধ্যে ইউরোপীর় তাবধারার প্রতিষ্ঠা মাইকেল 
মধুসদন দত্তের প্রধান কীতি। বঙ্গভাষার অভ্যন্তরে যে গৃঢ শক্তি নিহিত 
ছিল অক্ষপকুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগর মহাঁশয়ের| তাহা গন্ভে আবিষাঁর 

করেন, আর পছ্যের শক্তি আবিষ্ষাৰ করেন মধুসথদন। কেবল গদ্চে 
কেন, নাটক গ্রভৃতি গগ্চ রচনাতেও তিনি বঙ্গভাঘার শক্তি আবিষ্কার 

করিয়া দেখাইয়াছেন । মাইকেল তাহার রচনায় প্রচ্য ও প্রতীচ্য ভাবের 
সম্মিলন করিয়া যথেষ্ট কৃতিত্তেব পরিচয় দিয্াছেন। মাঁইফেলই ইহা সর্ব- 
প্রথমে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন যে সংস্কৃত ও ইউরোগীযফ ভাবের 

জুসীমন্তন্তময় সমশ্মিলনেই ভবিষ্যৎ যুগের বাংলা সাহিত্য গঠিত হইবে এবং 

তবেই তাহ! বিশ্ব-সাহিত্যেব দরবারে আসন পাবার যোগ্য হইবে? 

মধুন্দনেব প্রতিভ। গ্রন্থিরূপে প্রাচা ও প্রতীচ্যকে সংযুক্ত কবিয়াছে। 

মাইকেলের কাব্যে ইংরেজ কবি সেক্ম্পিয়ার, মিল্টন, গ্রীক কৰি 
হোমার ও ইটালীর ভাঁঞিল দান্তে ও তাসে প্রভৃতির প্রভাব সুম্পষ্ট ৷ 

মাউকেলের কাঁব্যের অন্তনিহিত ভাবধারার উপর উক্ত কবিগণেক্ন যথেষ্ট 

প্রভাব আছে! ছন্দ চ্ষ্টিতেও মাইকেল পাশ্চাত্য কবি হইতে যথেষ্ট 

অনুপ্রেরণা লাভ কবেন। মাইকেল তাহার অমিতাক্ষর ছন্দস্থপ্টিতে 

ইংল্যাণ্ডের সমুরচ্ছন্দ| কবি মিল্টনের দ্বারা গ্রভীবান্বিত হইয়াছিলেন। 
মাইকেল একবার বলিঘাছিলেন ”ইটালীর মিশ্র ছন্দকে বাংলায় আনা যায় 

'ন! কি?” তাঁর মত প্রতিভাবান কবির পক্ষে অসম্ভব কিছুই ছিল ন|। 

তিনি ইটালীর মিশ্রছনদোর সৌকর্ষে ও মাধূর্বে আর্ট হইয়া বাংলার প্রসারধর্মী 
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পয়ার ও নৃত্যধর্মী লাচাড়ী এই ছুই ছন্দের সমগ্ব় করিয়৷ এক নুতন বাংলা 
মিশ-ছন্দের উত্তাবন করেন। তাহার “ব্রজাঙ্গন! কাব্যে, এই ছন্দের বুল 
প্রয়োগ আছে । মাঁইকেলের নেটের ছন্দও পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল। 

পাশ্চাত্য কাব্য-দাহিত্যের বৈচিত্র্যণয় রূপ ও 'আদর্শের অন্ুপ্রেরণায়। 
মাইকেল সর্বপ্রথম বঙ্গভাঁষায় মহাকাব্য, অমিত্রাক্ষর ছন্দ, ওড. রীতি ও. 
মনেট প্রবর্তন করিয! বঙ্গ-সাহিত্যকে বিচিত্রতাব আস্বাদন দিযাছেন। 
তাহার মধ্য দিয়াই ইউবোপীন্ব সাহিত্য-শিল্লের আদর্শ বঙ্গসাহিত্যে সর্ব- 
প্রথম সচ্চেতন ভাবে প্রবেশ কবিয়াছে। সাহিত্যশিল্পেব যে-সব বীতি বা 
পদ্ধতি বাঙ্গালী পুবে” জানিত না অথব! বঙ্গসাহিত্যে যাহা প্রচলিত ছিল না, 
মধুন্দন তাহাকে ব্গসাহিত্যে প্রবতিত করিয়। বাঙ্গানীব চোখ খুখ্য়া 
নিয়াছেন এবং তাহার পর হইতে বঙ্গসাহিত্য সেই আবিষ্ষার-পথে 
পরিপুষ্টি লাভ করিয়া চলিয়াছে। 

উনবিংশ শতীব্বাব মধাভাঁগে বাংল! কাবো সেকৃম্পিয়ার, মিল্টন, পোপ 
গৌল্ডস্মিখ, স্কট, মুর প্রভৃতি কবিগণের প্রবল প্রভাব ছিল। মাইকেল, 
হেমচন্দ্র, নবীনচন্ত্র প্রভৃতি কবিগণের শিক্ষার মধ্যে পাশ্চাত্য মহাকাবোব 

বীজ ছিল । ইহা ভিন্ন, সেই ধুগের কবিগণেব মনের মধ্যে ভাঁববাঁশি 
গুপ্তীভূত হইয়াছিল । এই পুঞ্ীভূত ভাবরাখি প্রকাশ করিবাব জন্ত গগ্যের 
প্রবাহ ও প্রকাশ-শত্তি তখনও সবল হইয়া উঠে নাই। দেইজন্য সেই 
যুগের কবিগণ মহাকাব্য রচনার দিকে ঝুঁকিয়া! প়িয়াছিলেন। উনবিংশ 
শতাকীতে যে কৰটি বাংল! মহাকাব্য রচিত হয় সেগুলি পীশ্চাত্য 
মহাকাঁবোর আদর্শে রচিত। কারণ তখন শিক্ষিত বাঁজালী মাত্রেই ইংরেজি 
সাহিত্যের কাব্যরসের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন । ইংক্জি মহাকাবোর 
ভিতরে যে-ধরণের কবি-দৃষ্টি ও কলা-নৈপুণ্য আছে তাহাকে বঙ্গসাছিত্যে 
গ্রধতিত করিবার প্রচেষ্টা সকপ কবির তিতবে বত'মান দেরিতে পাওয়া 
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যায় । কিস্তু বাঙ্গালী কবিগণ পুন্বণর গীতিকাব্য রচনায় মনোনিবেশ 

করিলেন । তাহার প্রধান কারণ ছুইটি। প্রথমত, মহাকাব্যের আখ্যায়িক! 
ও গল্পের তৃষা বঙ্কিমের নবজাত উপস্থাসে তৃপ্ত হইল । দ্বিতীয়ত, যখন 

শেলী, কীটুস্ প্রভৃতি ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের সহিত বাঙ্গালী কৰিগণ 
পরিচিত হইলেন তখন বাঙ্গালী তাহার নিজের স্বাভাবিক গ্ীতিকাঁব্যের 
জগতে ফিরিয়া আপিবার পথ দেখিতে পাইল। কবিবর রিহারীলাল 
চক্রবর্তী ও তাহারই সমসুত্রে রবীন্দ্রনাথ বাংল! গীতিকাব্যে এক নূতন স্থর 

চড়াইয়া লোকের মন সেইদ্দিকে আকুষ্ট করিম্বাছেন। ইহার ফলে বাংল 
সাহিতো নব-গীতিকাব্যে যুগ আবস্ত হইযাছে। 

উনবিংশ শতাঁবীর শেষার্ধেই এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ হইতে 

বাঙ্গালী কবির কল্পনা ইউবোপীত্» সাহিত্যের বোমার্টিক কাবোর আঁদশে 
প্রভাবাদিত হইয়াছে । রোমাঁটিসিজম্ বাংলা গীতিকাঁব্যে কল্পনার পরিধিকে 
বিস্তৃত করিয়াছে-_কাঁব্য ও সাহিত্য স্থ্টির আদর্শে পরিব্ত'ন সাধিত করিয়া 

বাঙ্গালীর কবি-মানসকে আর্টিষ্িক মনোহারিত্বের প্রতি উন্মুখ করিয়| তুলি- 
ফলাছে। বিহারীলাল এবং রবীন্দ্রনাথের লিরিক প্রতি! পাশ্চাত্য রোমান্টিক 
কবিগণের আদর্শে পরিপুষ্ট হইযাছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে রোমার্টিসিজ মের 
সকল লক্ষণ অনুভূত হয়, এবং তাহার উপর বোমার্টিক কবিগণের প্রভাঁষ 
বুষ্প্ট। শেলীর স্বাধীনছিত্ত-বৃত্তি,অতীন্দ্রিয়ত ও তাবোন্নভ্রতা,কীটুসের ভোগ- 

সর্বস্ব সৌনদর্যচেতনা ব্রানিডেব মিস্টিসিজ য, ওয়ার্ডস্ওয়ার্ঘের অতি-সাধারণ 
বন্ত-গুণে গভীর আনন্দ উপলব্ধিঃ টেনিসনের শব্ধশিল্পের সৌষ্টব এ সমস্তই 
রবীন্দ্রনাথের কাবো অশ্ভূত হয়। রবীন্দ্র-সাঁহিত্যের প্রতি পর্যায়ে রোমাটটি, 
সিজ মের আদর্শ ফুটিগাছে। কোমার্টিক কবিদের প্রভাব তাহার সাহিতাকে 
বিচিত্রতার রূপ দিয়াছে । রবীন্দ্রনাথের রূপক-গীতি-নাট্য সমুছও আধুনিক 

€লেখর মেটারলিক্কের রূপক নাটকের আদর্শে রচিত বলিয়া! মনে হস্ক। 
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রবীন্দ্রনাথের কাঁবো প্রীচ্য ও প্রতীচা কাব্যরীতি ও ভাবের অপূর্ব 
সমঘ্ধয দেখ! ঘাঁয়। বৈষ্ণব সাহিত্যের ভীবাঁবেগ ও আধ্যাতিক তক্তিপ্রেরণ! 

ীফার সাহিত্যে যেমন প্রকাশ পাইয়াছে, ইউরোপীয় গীতকাব্যেব্র কল্পনা" 
বৈটিব্যও তেমনিই তীছার সাহিত্যকে অপূর্ব সৌষ্টব দান করিয়াছে । 

পাশ্চাত্য প্রভাবে আঁমাদেব সাহিত্যে দেশাআবোঁধ জাগিব। উঠিয়ে, 
স্পবাংল। গীতিকাব্যে 90916০6%8 বা স্বান্ুভাবাত্মক বর্ণনা! আরম্ত 

হইয়াছে । উপন্ঠাস-মাহিঙ্যে মানবচরিত্র-চিত্রণের দিকে সাহিত্যিকগণের। 

দুটি পড়িয়াছে। নরনারীর হৃদর্-রহম্ক বিশ্লেঘণ কবিধা উপস্তাস রচন! আরম্ভ 

হইয়াছে । মানব-জীবনের লমালোচন! বঙগসাহিত্যের একটি প্রধান উদ্দেশ, 

হই গাড়াইয়।ছে। পাশ্চাত্য রীতির প্রকৃতি-বর্ণনার দ্বারাও বাংলা কাব্যে 
একটি নুতন জগৎ খুলিব। গিক্াছে । 

ইংরেজি কাব্য*সাহিত্যের প্রভাব আমাদের সাহিত্যে আসিবার 

পূর্বে বাঙ্গালী কবিগণ গ্রক্কভির যে-সব বর্ণন| করিয়াছেন তাহাতে প্রকৃতিক 
প্রাণের াঁড়। পাওয়! যায় না । সেই যু'গব কবিদের কাছে প্রকৃতি ছিল 

জড়গতেরই বৈচিত্র্য মাত্র। কারণ তখন কৃবিগণ প্রন্কৃতিকে গ্রাণবান 

মনে করিয়া প্রকৃতির সহিত নিবিড় আত্মীয়ত। অনুতব করেন নাই। কিন্তু 

বাংল! নাহিত্যের উপর ইংরেজী রোঁার্টিক কাব্য-সাঁহিত্োর প্রভাব 

সুচি হওয়ার পর ছইতে প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্ধসম্তারকে কেন্দ্র করিয়া 
প্রকৃত কবিত্বের রনধাব! উৎসারিত হইন্বাছে। $ 

টংরেজী কাব্য-সাহিতের রোমার্টিক যুগের কবিগপ--যেমন শেলী 
কাঁটস্ ওয়ার্ডন্ওয়ার্থ গ্রস্ৃতি প্রকৃতিকে প্রাথবান মনে করিয়াছিলেন! এই 
সব ইংর্জে করিগণের প্রভাবে বাঙ্গালী কবিগণও মীনব-মনের উপর, 

প্রন্দ্ির মিড ও ব্বহস্তময়ু গ্রভাবকে স্বীকার করিয়। লইয়াছেন 

এবং প্ররুতিকে প্রাণধান মনে করিস! প্রক্কতির প্রাগম্পন্দন অনুভব 



বঙ্গ-্সাহিত্যে পাশ্চাতা প্রভাব ১১৯ 

করিয্পজাছেন মানুষের আনন্দ-বেদনার দহিত প্রকৃতির যে একটি যোঁগ- 

সম্বন্ধ আছে তাঁহাও বাঙ্গালী কবিগণ উপলব্ধি করিগ্/ছেন। কবির ভবে 
সহিত প্রকৃতিকে ঘনিষ্ঠ-সংবুক্ত রূপে দেখা--1160105095790753 89016 

0০1৮6211909 200 00০ 72066 রোমার্টিসিজ মের একটি লক্ষণ ॥ 

কবি রবীন্দ্রনাথের 'বুন্ধরা” "সমুদ্রেব প্রতি”, “প্রবাসী” প্রভৃতি কবিতাতে 

বোমন্টিসিজ মের এই লক্ষণটি খুব স্পষ্ট । প্রকৃতির সহিত কবিচিত্তের! 

অভিন্ন-আত্মীয়তাঁবোধ এবং ভাবেব আদান-প্রদান কবি রবীন্দ্রনাথের 

কবিতায় খুব বেশী করিয় ফুটিযাঁছে। 

পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে বাংল! সাহিত্যের গতি বিভিন্নমুখী হইযাছে: 
এবং বঙ্গসাহিত্য উন্নততব হুই্সাছে। আধুনিক বাংলা কাব্যে, ছোট গল্লে* 

উপন্ণাসে, নাটকে ইউরোপীয় সাহিত্যের ঘে মুল সুর তাহার বিচিত্র প্রকাশ 
দেখা যায়। বাংল! কাব্যেব এই বৈচিত্রযমন্ব রূপ পাশ্চাত্য গ্রতাবের ফল। 

কাব্যে অন্তন্নিহিত ভাবের উপবেও পাশ্চাত্য কাব্য-লাহিত্যের প্রেরণা 

বর্তমান । উপন্যাস, ছোটগল্প ও নাটক রচনার আর্ট পাশ্চাত্য আদর্শের» 
এমন কি অনেক চরিত্রও পাশ্চাত্য আদর্শে সৃষ্ট হইষাছে। 

মধুস্দন, বঙ্ছিমচন্দ্র, বিহারীলাল এবং রবীন্ত্রনাথকে পাইবার সৌভাগ্য 
হইয়াছিল বলিয়! পাশ্চাত্য সভ্যত! ও সাহত্যের সংস্পর্শে আসিয়। বাংল! 

সাহিত্য ভ্রমশ রচনাগীতি, বিষয়, ভাব প্রভৃতি সকল দিক দিয়া উত্তরোত্তর, 

উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে--কাব্যস্থষ্টি ও সাহিত্যস্থষ্থি সম্থন্ষে বাংল॥ 

সাহিত্যে নূতন নূতন অনিজ্ঞতা আসিয়াছে । 



আধুনিক বাংল! কাব্যে গরকুতি বর্ণনা 

বিশ্বপ্রক্কৃতি নিতা নিরন্তর তাহার শোভা, ুষা, বর্ণ, গন্ধ, গাল ও 
"আলো ছায়া লইয়া নরনারীর হৃদয়ের দ্বাবে আখণত করিতেছে । যাহার 

কানে সেই ডাক পৌছাপ্, যাহাব প্রাণে বিশ্বগ্রকৃতির সেই আহ্বান এক 

সধুর হুর বাজাইয্বা দেয় এবং সহজেই বাহার কাব্যবীণাক় বিশ্বপ্রকৃতির 
'আননবঙ্কার অন্থ্রণন জাগায় তিনি কবি। 

বাংল৷ সাহিত্যে খুব আধুনিককালে প্ররুতির স্বানুভাবাত্মক ব! 

193019190$1%9 বর্ণন! আরম্ভ হইয়াছে | উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বাংল! 
সাহিতো একেবারে অকুন্তিতভাবে ইংরেজি কাব্য-সাহিত্যের 10000, 

$80102109 ও ভাবকে আত্মসাৎ করিয়াছে । বাংলা সাহিত্যের উপর 

এইরূপে ইংরেজি কাব্য-দাহিত্যের প্রভাব হুচিত হওয়ার পর হইতে 

প্রকৃতির বিচিত্র শৌন্ব্ধসস্তারকে কেন্দ্র কৰিয়। প্রকৃত কবিত্বের রসধার! 

উৎসারিত হ্ইয়াছে। ইংরেজি কাবাসাহিত্যের রোমান্টিক যুগের ওয়ার্ডদ্- 
গয়ার্থ, শেলী, কীটস্ প্রভৃত্তি কবিগণ গ্রকৃতিকে গ্রাণবান মনে করিয়াছিলেন 

এবং সেই সঙ্গে দঙ্গে মান্ব-মনের উপর প্রকৃতির "একট! নিগুঢ় প্রভাবকে 
খ্বীকার করিয়! লইগ়াছিলেন। তারপর, কবির ভাবের সহিত প্রকৃতিকে 

বন্টিসংঘৃক্ত-রূপে দেখ। অর্থাৎ প্রক্কতির সহিত একাত্মতা বোধ (0৮০: 

10979851059 8600165 199৮৮960, 29 1080079 500 01১6 1)9০1)-- যাহ! 

শেপিডের (891211:09) রোমান্টিক দীর্শনিকত। হইতে উদ্ভুত- ইংরেজি 
ঘোমাটিধিশগের একটি প্রধান লক্ষণ। বাজ্বিক, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত 



“ আধুনিক বাংল! কাব্যে প্রকৃতি বর্ণনা ১১৩ 

এইরূপ একাস্মসাবোধই ইউরোপীয় রোমান্টিসিজমূকে একটি অভিনব রূপ 

দান করিয়াছে এবং কাঁব্যকে সমৃদ্ধতর করিয়া তুলিগ়ছে। রোমাটিক 

ঘুগের ইংরেজি কাব্য-সাহিত্যের এই বিশেষ আদর্শ টি বাঙ্গালী কবির 
করনাকে কাব্য-সষ্টির নুতন পথের সন্ধান দিয়াছে। ইহাতে বাংলা 
গ্রীতিকাব্যে কল্পনার পরিধি বিস্ৃত হইয়াছে । কেবলমাত্র ইংরেজি সাহিত্াই 
ষে বাংলা সাহিত্যের কবিদের ভিতর নৃতনভাবে প্রকৃতির অস্তর-রহস্ত অনুভব 

করিবার আকাঙ্ষ1 গাগাইয়! দিয়াছে তাহ! নহে। যুগধর্ম বা পু0৪ 
3076ও সাহিত্যে নুতন স্ষ্টি ও নৃতন অন্ৃভৃতিবৰ পথনিদেশ করিয়া থাকে 

এবং কবিরা এই ষুগধর্মের সহিত নিজেদের কাবাবীণার সুর বাঁধিয়! লইয়া 
থাকেন। তবে যোটের উপর ব্ল! যাইতে পাবে থে বাঙ্গালী কবিগণের 

মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে কল্পনার মূল শুত্র ধরাইয়া দিতে ইংরেজি কাব্য- 

সাহিত্য যথেষ্ট সহায়তা করিনা করিয়াছে । কারণ আধুনিক বুগের 
কাব্যান্থনীলন করিলেই দেখিতে পাওযা যায় ষেঠিক ইংরেজি রোমান্টিক; 
কবিদের মত বাঙ্কালী কবিগণ প্রকৃতির প্রাণস্পন্দন অনুভব করিস 

প্রকৃতিৰ সহিত একাত্মতা বোধ করিরাছেন । 

ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের গ্রভাৰ আমাদেব সাহিত্যে আমিবার 
পূর্বেকার কবিদের তিতর প্রক্কৃতির যে-সব বর্ণন৷ আছে তাহাতে প্রকৃতির 

প্রাণের সাড়া পাও! যায় না। কারণ এ সব কবিতাতে প্রকৃতির সহিত 

কবিচিত্তের অখণ্ড আনন্দের যোগ নাই এবং সে বুগের কবিগণ দ্বতস্ত্রভাবে 

প্রকতিবর্ণন! ন! করিয়া! গ্রসঙ্গক্রমে উহার বর্ণন! করিয়াছেন। ইহার কারণ, 
“সেই সর কবিদের কাছে প্ররুতি ছিল জড়জগতেরই বৈচিত্র্য মাত্র । বিখ্যাত 

সমালোচক 9076070 73:০০0]0 অষ্টাদশ শতাবীর ইংরেজি কবিদের সম্বন্ধে 

ব্লিরাছেন,-- “8৮0০ 1188 00 86116110506 0£ 15 0%00৮- 

উনবিংশ শতাব্দী পরস্ত প্রায় সকল বাক্গাণী কবি সম্বন্ধে খাটে ৷ কারণ, 
৮ 



১১৪ সাছিতা-পরিক্রমা 

এ সধ কবিগণ প্রসজক্রমে প্রকৃতির একটি বিশেষ কঈ্পে সুগ্ধ হই তাহাক 

বর্ণনা! করিয়াছেন কিন্তু প্রকৃতিকে প্রাণবান মনে করিয়! প্রকৃতির সহিত 

নিবিড় আত্তীয়তা অনুভব করেন নাই। উদাহরণ শ্বরূপে মধ্যযুগের 
বাংলাসাহিত্য হইতে একটি বর্ণনা দেখ! ধাক। শ্রীচৈতচ্তদেবের অন্থচর ও 

জীবনীলেখক গোবিন্দদাস নীলগিরি পাহাড় দেখিয়া তাহার কড়চা 

লিথিয়াছেন-- 
কিবা! শোভ! পায় আঁহা নীলগিরি রাঁজে। 

ধ্যানমগ্র যেন মহাপুরুষ বিরাজে ॥ 

কত শত গুহ! তার নিয়ে শোড। পায়। 

আ'শ্চ্ধ তাহার গাব শোভিছে চূড়ায় ॥ 

বড বড় বৃক্ষ ভার শির আরোহিযা | 

চামব ব্য্ন করে বাতাসে ছুলিয়। ॥ 

ঝর ঝর শব্দে পডে ঝরণার জল । 

তাহ! দেখি' বাঁড়িল মনের কুতূহল ॥ 

জু কী চে ক্র 

কত শত লত]| বৃক্ষ করিযা৷ বেষ্টন। 
আদরেতে দেখাইছে দম্পতি রন্ধন ॥ 

ময়ূর বসিয়া ডালে কেকারব করে । 

নানাবিধ পক্ষী গায় সুমধুর স্বরে ॥ 

নানাবিধ ফুল ফুটে করিয়াছে আলা । 

প্রকৃতির গলে যেন দুলিতেছে মাল ॥ 

রজনীতে কত লতা! ধগ্ধগি জলে | 
গাছে গান্ছে জোনাকি জলিছে দলে দলে ॥ 

ক্ষুদ্র এক নদী বহে ঝুরু ঝুরু ব্বন্ে। 



আধুনিক বাংলা.কার্যে গ্রকৃতি বর্ণ ১১৫ 

ভার ধারে বসি” প্রভূ সন্ধাপুজ] করে 4 

ইহার সমুদ্র এবং বনশোভার বর্ণনাও ঠিক এ্রইদ্ধপ। কেবলমাত্র 

এইরূপ প্রকৃতিব বাহক বূপ-বর্ণনা বাংল! সাহিত্যে বছদিন পধস্ত চলিয়া 

আসিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দের “কপালকুগুলার” মধ্যে যেখানে সমুদ্রশবর্ণন। 
আছে সেখানেও এই রীতি দেখিতে পাই । তাহার পর, নবীনচঙ্জ্রের”- 

“নীলিমায় নীপিমাক্স, মহিসায় মহিগাঁয়।। 

মিশাইর়া পবম্পবে, মহা আলিঙ্গন! 

মহাদৃহ্ । অনস্তেব অনন্ত বিপিন !” 
এইরূপ বর্ণনায় চমৎকাব সুরপালিত্য বত মাঁন থাকিলেও কোনও নুতন 

ধরণের কল্পনা মাধুর্য প্রকাশ পায় নাই। এই বর্ণনার সেই পুরান 
রীতিরই অব্তারণ। কর! হইয়াছে । 

এই ধরণের বর্ণনায় কবিগণ কেবল মাত্র প্রকৃতির বহিঃসৌন্দধ ও 

উশ্বর্ধ দেখিম্বা মোহিত হইয়াছেন । প্র্কৃতিব অন্তবে যে আনন্দের গতি 

আবেগ ও নৃত্যচ্ছন্দ নিত্য প্রবাহিত হুইতেছে তাহা খী সব কবিগণের 
অনুভূতিতে আসে নাই। মাঁনব-মনের উপর প্ররুতির প্রভাব--বাছ! 

প্রকৃতির অমর পূজারী রুশো ও ওয়া ন্ওয়ার্থ উপলব্ধি করিম্বাছিলেন,”_ 

'আঅথব। মানবেন আনন্দ-বেদনার দহিত প্রকৃতির যে একটি যোগসম্বন্ধ 

আছে তাহা বাঙালী কবিগণ বহুদিন পর্ধস্ত উপলব্ধি করিতে পারেদ নাই | 
কবি হেমচজ্্রই বোধ হয় গ্রকুতিব ছন্দের সহিত মানুষের হদয়ছনের 

যে একটি যোগ আছে তাঁচ৷ উপলব্ধি করিয়া সর্বপ্রথম লেখেন-_ 

“হায় রে, প্রকৃতি মনে মামবের মন 

বাধ! আছে কি ভোরে বুবিতে দ1 খারি, 

নতুবা! যামিনী দিব প্রেদে এমন 

কেন হেন উঠে খনে চিন্তার লহুরী ? 
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কবি রবীন্দ্রনাথও তীছার বু কাব্যে ও “ছিরপত্রের* বহু চিঠিতেই 
এইরূপ অনুভূতি অভিব্যক্তি করিয়া! বলিয়াছেন,_-“এই পৃথিবীর উপর 

আমার একটি আস্তরিক আত্মীয়বৎসপতার ভাব আছে ।৮-- 

“ছিন্নপ্র ।% 

কবি বিহারীলালের পূর্ববর্তী সকল কবিকেই বিশ্বপ্রক্কাতি কেবলমাত্র 
কল্পনার হ্যত্র ধরাইয়! দিযাছে। উশ্বর গুপ্তের রচনায় বথে্ প্রকৃতি-বর্ণন! 

আছে, কিন্ত তাহাতে প্রাণের মাড় নাই । মাইকেল মধুন্দন দণ্ডের দু- 
চারটি চতুদশপদী কবিতাতে ছাড় প্রন্ধতির ব্বতস্র বর্ণন] নাই | হেমচন্জ 

গ্রৃতির প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন হইলেও তাহার কাবো স্বতন্ত্র উচ্চাক্ষের 
প্রকৃতি বর্ণনা! নাই । নবীনচন্দ্রের কাব্যরচনাতেও ইহাই লক্ষেত হ্য়। 

বাঙ্গাণী কবিগণ প্ররুতির হুবহু বর্ণনা! করিতে গিয়াছেন বলিয়া কেহ নিসর্গ 
কবিতার স্থপ্ত্রি করিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র প্রককাতির বিভিন্ন চিত্র 

যোজন করাঁতে চমৎকার দেখিবাঁর শক্তি প্রকাশ পাইতে পারে সত্য, কিন্ত 
তাঁহাতে উচ্চাঙ্গের কবিতা জন্মায় না । সেইজন্ত গ্রকৃতি বর্ণনার সহিত 

কবির রসানুভূতি, কবির অন্তরের অন্ুরাঁগ এবং প্রকৃতির সহিত কবিচিত্তের 

বিনিমগ্নের নিতান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে । 

বিহারীলালের কবিতায় আমর! গ্রথমে মানব-গ্রকৃতির সহিত বিশ্ব- 

প্রন্কাতির আদান প্রদ্ানের পরিচয় পাই-- 

পবন তোমার ঢামর ঢুলাঁয়, 

কানন যোগাদি কু্মমভার ॥ 

পাখীর! লিত বাঁশবী বাজায়, 
ধরায় আমোদ ধরে লা 'ার। 

মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে প্রকৃতির আমনের ঘে একটি নিবিড় সম্ন্ধ 
স্বাপিত হইতে পারে এখানে তাছারিই পরিচন্র পাইলাম । আবার-- 
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তুমি সারদার বীণা থেল! কব কমলে 

আধ বিজড়িত বাণী শোনে প্রাণী সকলে । সপরৎকাগ 

এখানে ধরণীর গোপন আহ্বানের ইঙ্গিত কবির কানে আপিয়। 

পৌছিয্বাছে। বিশ্বপ্রকৃতিব গ্রাণম্পন্মনের বাণীটি বিহানীলালের নিকটে 

বেভাবে ধরা পড়িয়াছে তাঁছা তাহার পূর্ববর্তী কোনও কবির দৃষ্টিতে পড়ে 
নাই। বিহারীলাল তাহার «সাবদামগ্রল” কাব্যের প্রথমেই 977৮ 9? 

চ0৪৮:৩ কে ধ্য!নস্থ হইয়া দেখিয়াছেন__ 

ওই কে অমরবাল! দীড়ায়ে উদ্য়াচলে, 

ঘুমন্ত প্রকৃতি পানে চেয়ে আছে কুতুহুলে। 

চব্ণ-কমলে লেখা 

আধ আঁধ রবি রেখ, 

সর্বাঙে গোলাপ আতা, সীমন্তে শুকতার! জলে । 

যোগে যেন পাধ স্ফৃতি 
সদয়! করুণামুতি, 

বিতরেন হানি” হাসি” শাস্তিন্ধা ভমগুলে। 

হয় হয় প্রায় ভোর 

ভাঙে ভাঙে ঘুমঘোর, 
নুত্প্ন্ূপিণী উনি, উধারাণী সবে বলে। 

কবি বিহারীলাল বাদুভাবাত্বক বা; ৪7৮)৪০/:৪ প্রকৃতি বর্ণনা বাংল 

সাহিত্যে সবপ্রথম প্রবৃতিত করিয়াছেন । 87]00ঠ15৩ 10881192)-র 

দ্বারা কবি তাহার নিজের অন্ভূতির রঙে রঞ্জিত করিয়। জগৎ দেখিয়া 
থাকেন। এই অনুভূতির উপর সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির সৌনার্থকে স্থাপিভ 
করিয়া] কবি বিহারীলাল বিশ্বগ্রকৃতিকে উপলব্ধি করিয়াছেন । বিহারী- 

লালের প্রবতিত এই ধরণটি পরবতী যুগের কাবো চঙিয়! আসিঙ্া! বাংল! 



১১৮ সাহিত্য-পরিক্রমা 

কাঁব্যের অপূর্ব বিচিত্রতা সাধন করিয়াছে। বিহারীগালের শিষ্য কবি 

রবীন্দ্রনাথ যখন বলিতেছেন -- 
আমি মনের মোহের মাধুরী মিশারে 

তোমারে কবেছি রচনা 

অখবা- নব তৃণদলে দ্বন বনছায়ে 
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে । 

তখন আমর! দেখিতে পাই যে কবি তাহার মনের আনন্দ প্রকৃতির 

উপর আবোপ করিয়া আত্মবিভোর হইয়া প্রকৃতির সৌন্দর্কে উপলব্ধি 

করিয়াছেন । এই যে বিশ্বপ্রকৃতিকে মানস-দৃষ্টিতে রলমণ্ডিত করিয়া! নুতন 
ও স্ুন্দরতর রূপে দেখা, ইহা প্রথম ফুটিয়াছে বিহারীলালের কাব্যে। এই- 

ভাবে যেখানেই কবিগণ বিশ্বপ্রকৃতিতে কবি-মনেব মাধুরী মিশাইয়া উহাকে 
নৃতন ও সুন্দরতর করিয়! তুপিয়াছেন সেখানেই আধুনিকত! | 

অক্ষয়কুষারের উপর বিশ্বগ্রকৃতি বেশ গ্রভাব বিস্তাব করিয়াছে দেখিতে 

পাই এবং তিনিও আধুনিক ভাবাস্ুঘায়ী প্রক্ৃতি-বর্ণনা করিয়াছেন। 

প্রকৃতির লহিত ইহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ত। অনেক স্থলেই লক্ষিত হয়। 

কৰি দেবেন্্নাথ সেনেও আধুনিক কল্পনাভঙগী অন্থুসারে প্রক্কৃতিকে 

নাঁনা ভাবে দেখিয়াছেন। তাঁহার কবিতাগুলি অপূর্ব কাব্যশিল্পের 
উদ্দাহরণ। বাস্তবিক দেবেম্্নাথের প্রকৃতি-ব্ষিযক কবিতার বিশেষত্বটুকু 
লক্ষ করিবার বিষয় । ইহার কাব্যে কীসের কাব্যের মত একটা! প্রবল 

95900087685 বা! ভোৌগদস্ব সৌন্্যযোধ আছে। তবে কাঁটসের 

সৌন্দ্যপিপাস। অতি প্রথর বস্তজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, অর্থ1ৎ প্রান্কতিক 
বন্তনকলের রূপ রং রেখা গতি ও স্থিতির তঙ্গী, এ সকলই আঁশ্চর্যরূপে 

ইন্জিস্থগোচর করিধার ক্ষমত। কীসের ছিল । কিন্তু দেবেশ্রনাথের কবিতায় 

কবর গাবের স্বগ্ন অভিবাক্ত হইগাছে--তীহাঁর মৌনার্ঘ-চেতন। ভাবাবেগ- 
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বিহ্বল, বস্তজ্ঞান-বিমুখ । তবু বলিতে হয় যে দেবেজ্নাথের তোগসর্বন্থ 

সৌন্দর্বোধের কবিতাগুলি বাংলা-মাহিত্যে একটি সম্পূর্ণ নৃতন ধরণের 
কাব্যরসের উৎস উৎসারিত করিয়াছে । উদাহরণ ত্বব্ূপে তাহার অশোক- 

ফুল, অশোক-তরূ--( “অশোঁকগুচ্ছ” ) বর্ষার আনন্দ--(“শেফালিগুচ্ছ” ) 

শিরীব ফুল ( পাঁরিজাতগুচ্ছ ) প্রভৃতি কবিতার নাম কর! বাইতে পারে। 
কবির “অশোক তরু” কবিতাটি এই ধরণের কবিতাব উৎকৃষ্ট উদ্বাহরণ- 

হে অশোক, কোন্ রাড! চরণ চন্থনে 

মর্মে মর্মে শিহরিয়! হলি লালে লাল? 

কোন্ দোল পৃিষায় নব বৃন্দাণনে 

সহর্ষে মাখিলি ফাগ প্রকৃতি দুলাল? 

কোন্ চি্-সধবার ব্রত উদযাপনে 

পাইলি বাসস্তী শাড়ী নিশ্টুর বরণ? 

কোন্ বিবাহের রাত্রে বাসর-ভবনে 

এক রাশি ত্রীড়া হাসি করিলি চয়ন ? 
কীটস্ এবং স্থইন্বার্ণের কবিতা যে 116,07১0910 21817677 পরিলক্ষিত 

হয়, কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধীঘঘ অনেক কবিতাতেই সেইরূপ 

কল্পনা-বিলাঁস বত'মান। তীহার কল্পন! চৈত্র-বৈশাখের বৌদ্রমদিরা পানে 
বিভোর, আর আকাশের রঙে ও চম্পকের শোকে মাতিয়া উঠে। তাহার 

“শেফালিগুচ্ছ* ফাঁবো বর্শেষ ও নরবর্ধ বিষয়ক যে-সব কবিতা আছে 
তাহার সবগুলিতেই এ ধরণের কল্পনাবিলাস লক্ষিত হুয়। “পেফালি- 
'চ্ছে”র বৈশাখ শীর্ঘক কবিতাটিতে এই ধরণের কল্পনা খুবই সুন্দরভাবে 

'অভ্িব্যক্তিলাত কত্িয়াছে-” 

কপালে কন্কণ হানি” যুক্ত করি' চুল 
বাসন্তী যাশিনী আহা কাদিয়! আরুল ! 



১৯২৩ সাহিত্য-পরিক্রমা 

স্বামী তার চৈত্রমাঁস অনঙ্গের মত 
দক্ষিণে ঈষৎ হেলি' জানু করি নত, 
কার তপ ভাঙ্গিবারে করিছে গ্য়াস? 

কদ্ধের মুরতি ও যে--একি সর্বনাশ ! 

ললাঁটে অনল হের ধক্ ধক জলে | 

সর্বাঙ্গে বিভূতি-তম্ম মাথি, কুতৃছলে, 
তপে মগ্ন” _চিনিলে ন। বৈশাখ-দেবেরে ? 

হে চৈত্র । এ নিশি-শেষে, নিয়তির ফেরে, 

হারাইলে প্রাণ আহ! 1- লাশিতে জীবন, 

রোধান্ধ বৈশাখ ওই মেলিপ নয়ন 1 

দিগঙ্গনা হকি ডাকে-__“কি কর কি কর 1” 

নব-উষা বলে-_-““ক্রোধ সম্বর সন্বর 1৮ 

কোকিল ভাঁকিল মুহ্ু করিয়া! মিনতি, 

সন্তরমে অশোক-পুম্প করিল প্রণতি 1 

বৃথা । বৃথ! 1 বৈশ'থের দ্রচন্ষ হইতে 

নিঃলরিল অগ্নিকণা, বেগে আচস্কিতে ! 

ভম্ম হ'ল চৈত্রমাস | হযে অনাধিনী 
মুছিল সিন্দুরবিন্দূ, বাঁসস্তী যামিনী ! 

গালিলীর পুশ্পরাশি পড়িল খসিকা, 

পাপিরা বসন্ত রাজ্যে গেল পলাইর়! ! 

প্রঞ্জাপতি লুকাইল করবীর শিরে, 

ভিজিল শিরীষ পুষ্প নয়নের নীরে ! 



আধুনিক বাংল! কাব্যে প্রকৃতি ব্র্টী ১২৯ 

আগের বাঁছনীদের ু-হুরিত দেহ 
ভরি” গেল রক্ত-পীতে খনি, গেল কেছ! 

কঠিন উপলে বসি? সারস সারসী 

বিহুগ-ভাবায় ডাকে-_“কোথার সরসী?” 

গহন অরণো ছারা পলাল তবাসেঃ 

ক্লাস্ত পান্থ ভ্রান্ত হয়ে আতপে সম্ভাষে! 

লতিক! পড়িল লুটি” তরুর চরণে 3 

বনগ্থুলী পতিহীনা নবীন যৌবনে । 

দিন বলে, “এবে আমি খেটে হব সার, 

রাত্রি বলে, “হায় আমি এবে আমুছারা ।” 

দম্পতি, যুকতি করি” “ধিরে” ডাকিল, 

“কল্পনা”_-কবির বধৃ_বিদাক় মাগিল। 

কৰি রবীন্দ্রনাথের-_ 

শরতে সে শিউলি বনের তলে 

ফুলের গন্ধে ঘোমটা টেনে চলে, 

ফাল্গুনে তাঁব বরণমাল! খানি 

পবাল মোর শিরে। 

এই কবিতায় আমর! ঠিক এই জাতীয় কল্পনার পরিচয় পাই। 

বহিঃপ্রক্কাতির সহিত কবির মনেব আদান-প্রদান দেবেস্ত্রনাথের কবি- 

তায় যথেষ্ট পাওয়া যায়_.. 

প্র্কতির সাথে হয় কবিচিত্ত বিনিময় 

সংসীর বোঝে না সেই জীবন্ত স্বপন । 

এথানে বিশ্বপ্রকুতির ব্যক্তিত্বের ধারণাটিও হুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে। 



১২২ সাহিত্য-পরিক্রমা 

কবি বিহ্বারীলালের কাব্যে বিশ্বগ্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিবার ও 

বিশ্বপ্রকতি বর্ণনাব যে অভিনব ধরণ ফুটিয়াছিল ত্াঁহা চরম উৎকর্ষতা লাত 

করিয়াছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে । রবীন্দ্রনাথ তাহার কাব্য-জীবনে প্রকৃতির 

সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিয়াছেন । তীহার বছ কবিতাম় প্রক্কৃতির 

মধ্যে যে আনন্দের লীল। চলিতেছে তাহার সহিত মানব-মনের আনন্দের 

“যোগের কথা ফুটিয়। উঠিত্বাছে। প্রকৃতি সম্বন্ধীয় কবিতায় রবীন্্রনাথ 

প্রকৃতির যে প্রাণম্পন্দন শুনিতে পাইয়াছেন তাহা খুবই স্বাভাবিকভাবে 

তাহার কাব্যে অভিবাক্ত হুইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ আরও দেখাইয়াছেন যে 

বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানবের পৰিচয় কেবল ইহ জগতের নয়_-কৰি ইহ। 

উপলব্ধি করেন যে উদ্ভিদ জগতে ও প্রাণীজগতে আঞ্িকার মানবের এই 

প্রাণই বিকাশের স্তরে স্তরে প। ফেলিয়া চলিয়া! আঁমিযাছে। সেই জন্যই 

কবির কাছে তৃণের শিহরণ, কুন্ুম-মুকুলের ফুটিবার আনন্দ, সমুদ্রের 

কলরোল এত পরিচিত ও এত 'অর্থভব্র! । প্রকৃতি-পরিচয়ের এই 

গভীরতা! রবীন্দ্রনাথের বন্থুন্ধর|, সমুদ্রের প্রতি (ণ্সোনার তরী” ), সমুদ্র 

(“পূরবী”) অহল্যার প্রতি (“মানসী”) প্রভৃতি কবিতাতে প্রকাশিত 
হইয়াছে । 

বিশ্বগ্রকৃতির গোপন বাঁণী ও শ্ররতরঙ্গ রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নূতন 

করিয়। বাজিয়াছে ॥ যে প্ররুত্বিকে আমর! নিতানিরস্র আমাদের চোখের 

সম্মুখে দেখিতেছি তাহার সহিত্ত তিনি আমাদের নূতন করিরা পরিচয় 
“ঘটার! দিয়াছেন | তীগ্ার কবি-কল্পনা যেন বিশ্বপ্রন্কৃতিকে পুনঃস্যটি 

করিয়াছে । বাশ্তৰিক, রবীন্দ্রনাথের কাবা-জ্রীবনের একেবারে প্রথম তাগ 

হইতেই তীহার উপর গ্ররুতির প্রভাব অসাধারণ । মাত্র চৌদ্দ বংসরের 

লেখ! রবীন্দ্রনাথের “বনফুল” ( অধুনা! লুগ্ত) কাবাখানির মধ্যেও স্থানে 
স্থানে যে রফম চমৎকার প্ররৃতি-ব্্থন| আছে তাহা কবির ভবিষাৎ 



আধুনিক বাংলা কাব্যে প্রকৃতি বর্ণনা// ১২৩ 

সঁচিত করিয়াছিল 1 ওথাপি প্বনফুল” রচলার সময় হইতে “সন্ধা সঙ্গীত" 

রচনার সময় পর্ধস্ত তিনি ছিলেন প্রধানত মানরের কবি। তথন যানব* 

সন্বন্কীর় কল্পনা তাহার কাব্যে যেটুকু রূপ পাইম্াছে প্ররুতি সেটুকু রূপ পাস 

নাই। রবীন্দ্রনাথের কাছে তখন প্রকৃতির সার্থকতা যেন মানবকে 

পাইয়াই ।_-মানবহীন প্রকৃতি বেন তাহার কাছে ব্যর্থ ও মাধূর্যহীন। 
"সন্ধযাসঙ্গীতে” কবি হৃদয়ের অরগ্য-আধারে ব্যাকুল হইয়া প্রকৃতির মাধুর্ধময় 

রূপটি খু'জিয়াছেন- মাঝে মাঝে তাহাকে পাইয়াছেন। মাঝে মাঝে 

হারাইয়াছেন । “সন্ধ্যাসঙ্গীতে” কবির সহিত প্রকৃতির প্রথম প্রণয় জন্মি- 

তেছে--সেই জন্ত সেখানে প্রকৃতির সহিত বিচ্ছেদের সম্ভাবন! রহিয়াছে | 

কিন্ধ “সন্ধ্যাসঙীতে'ব সংশয়পূর্ণ ক্ষণস্থায়ী মৃহ্তে ও কবির মনে হইয়াছে-_ 
সমীর কোমল মন 

আসে হেথা অনুক্ষণ, 

যখনি সে পায় অবকাশ, 

যখনি প্রন্তাত ফুটে 

খনি মে জেগে উঠে 

ছুটিয়। সে আসে মোর পাশ? 

হই বাহু প্রকাশিষ। 

আমারে বুকেতে নিয়া 

কত শত বারত! শুধার, 

সখ! মোর প্রভাতের বান্গ। 

তবে প্রকৃতিত্র সহিত পরিচর়ন্ত্র স্থাপিত হওয়া সব্বেও ঝবি 

-বপিপাছেন- 

শুধু মনে জাগে এই ভ্পঃ_. 
আবার হারাতে পাছে হয় । 



১২৪ সাহিত্য-পরিক্রমা 

"প্রভাত লীত” হইতে দেখি যে প্রক্কৃতির সহিত মিগ্লন-ব্যাকুগ কবি 

প্রকৃতির অস্তঃপুরের দিকে যাত্র! করিয়াছেন । "প্রভাত উৎসব? নামক 

কবিতায় তিনি বলিয়াছেন__ 

হৃদগ্ধ আজি মৌর কেমনে গেল খুলি, 

জগৎ আসি সেথা করিছে কোপাকুলি। 

এখাঁন হইতে কবি আপন ক্ষুদ্র অন্ধকারময় জগৎ ছ'ড়িয়! প্রকৃতিব 

আলোকময় জগতে বাহির হুইরা আসিয়াছেন। “প্রভাত সঙ্গীত” এবং 

তাহার পববর্তীকালের সকল কাব্যেই যে-সব প্রন্কৃতি সম্স্ধীয় কবিতা! 

আছে ভাহাতে প্রকৃতির সহিত যোগের আনন্দ অভিব্যক্ত হইয়াছে। 
“নিঝরের স্বপ্নতঙ্গে কবির কুঞ্চিত হুদগ্ প্ররুতির প্রপার ও দ্গিগ্ধত৷ লাভ 

করিয়া উৎফুল্ল হুইয়! উঠিধাছে এবং কবির অন্তর প্রকৃতির সংস্পর্শে 

আসিয়া অপূর্ব ছন্দে ও গানে শ্রোতশ্থিনীর মত গলিয়া ছুঁটিয়াছে। 

বহু কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্ররুতির সহিত একাত্মতা বোধ করিয়া- 

ছেন এবং নিজেকে প্রকৃতির সৌন্দ্ধের মধো বিলাইয়! দিবা তীব্র 

ব্যাকুলতা৷ প্রকাশ করিয়াছেন । রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রক্কৃতি নন্বদ্ধীয কবিতার 

বিশিষ্টতা এই যে তাহার কাছে মানবীয় অনুভূতির মাঝে গ্ররুতির সার্থকতা ॥ 

নেই অন্ত কবি মানবীয় অনুভূতিব ব্যঞ্জন! দিয়া প্রর্ৃতিকে অনুভব করেন। 

কাবোর এই বিশিষ্টতা যে আধুনিকতার লক্ষণ ইহা! বল] বাঁহুলা। 

রবীন্দ্রনাথ তীহার “সন্ধ্যাসঙগীত* হইতে আরম্ত' করিয়া পপ্রভাত সঙ্গীত" 

.এপ্ছবি ও গান”, “মানসী”, "সোনার তরী”, চৈতালি”, “করন”, “ক্ষণিকা”” 
বেন”, “বলাকা”, “বনবাপী” প্রসৃতি কাব্যে বিবিধ রূপে প্রকৃতির 

সৌনর্ধ অনুভব করিয়াছেন। বাংল সাহিত্যে একমাত্র রবীন্নাথই 

বিশ্বাগ্রকুতিকে এইরূপ বিচিত্র ও অভিনব রূপে উপলব্ধি করিগাছেন। 

'ববীজ্জনাথের সমসামদ্ধিক কবিগণের মধ্যে সতোন্দ্রনাথের উপর প্ররুতির 
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'্রাভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষষ। বিচিত্র ও অপর্প বিশ্বপ্রক্কৃতি 

নাপ| ভাবে এই কবিকে কত কি ইঙ্গিত করিয়াছে-_ 

সাবে আজ কিসের আলো, 

ভুলালো। মন ভূলালো । 

মরি কাব পরশষণি 

গগনে ফলায় সোন! ! 

হাদয়ে নূপুর ধ্বনি 

অজানার আনাগোনার । 

কবি সতোন্দ্রনাথ তাহার সুক্মা কবিদৃষ্টি লইঘ! প্রক্কৃতির অস্তঃপুরে 
প্রবেশ লাত কবিয়াছিলেন এবং বিচিত্র মধুর ছন্দে প্রকৃতির প্রাণের সাড়। 
রূপবৈচিত্ত্য ও লাস্ত লীলা তাহার কাব্যে প্রকাশ কবিয়াছেন-- 

পরাণ আমার শুনেছে দে মধু বাণী 

ধরিবারে তাই চাহে সে তাহারে গানে, 

হে মানসী দেবী, হে মোর রাগিণী-রাণী । 

সে কি ফুটিবেন! বেনু ও বীনার তানে? 

বিশ্বগ্রকৃতির আহ্বানে কবির ঘবে থাকাই দায় হইঞধাছে-_ 
পারব না আজ ঘরে একলাঁটি রইভে 

চাদ ডাকে প।পিয়াকে ছটো! কথ! কইতে । 
ত্ঁ রর না 

খিল খেল! পদ্ণাতে যাব চল্ সাধ জেগেছে । 

রইবে কে ঘরে আজ টা ডেকেছে! 

কৰি রবীন্দ্রনাথ এইরকম বিশ্বপ্রকৃতির সহিত একাুত। অনগভর 

করিয়াছেন এবং তিনিই সভ্োন্্রনাথের মত কবিপ্রীণকে ঘর ছাড়িক। 



১২৬ ্ লাহিত্য-পরিক্রুম] 

বিশ্বশোঞায় নিজ্জিত কবিয়া দিবার জন্ক। ডাক দিয়? বলিরাছেন--০গরে 

যাব লা আজ ঘরে রে ভাই, যাব না আজ ঘরে ।” 
এবং-_. 

ওগো! ম। মুন্মযী 

ভোমার সৃত্তিক! মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই 

দিখ্িদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয। 

বসন্তের আনশের মতো * ' ** -স্বৃন্বুন্ধারা, 

গ্রকতির সৌন্দর্য ও নৃত্যচ্ছন্দ গভীর তাবে অন্থুভব কবিবার ক্ষমত। 

ছিল বলিয়াই সত্যেন্্রনাথের বর্ণনাৰ মধো তাহার দেওয়া চিত্রের সঙ্গে 
সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "আবির্ভাব, “নববর্ষ। প্রভৃতি কবিতার মনত একটি 

অপুর্ব সঙ্গীতধ্বনি অনুভব করি। বিশ্বপ্রক্কতির সহিত তাহার অস্তরের 

পরিচয় খুব গল্ভীর । সেইজন্ত তাহার কাব্যে ও ছন্দে প্ররুতির অন্তরতম 

বাণীর অনুরণন জাগিয়াছে। | 

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবিষগ্নক কবিতা আলোচন! প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে 

মানবীয় অনুভূতির মাঝেই প্রন্কৃতি সার্থক । কবি সত্যেন্্রনাথ, করুণাদিধান 

বন্দোপাধ্যায়, মোহিতলাল মভুমদার, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, বতীন্দ্রনাথ সেন 
প্রভৃতি কবিগণণ্ড এ্রূপে বিশ্বগ্রকৃতিকে মানবীয় গাবের ব্যঞ্ধনা দিয়াই 
দেখিয়াছেন এবং ভাহাতে এই সব কবিদের কল্পনার প্রসাবতা ও আধুনিক 

কবিদৃষ্টির পরিচয় পাশা যায়। ৬৮/ 
কবি করুণানিধান ক্বপত্বক্ষ শিল্পীর মতে! কাব্যের মাধিত ভাষায় বিশ্ব- 

প্ররুত্ধির যে কোনও চিত্রকে অপুব রূপে ও রঙে পুর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন । 

ইহার বিশ্বপ্রকৃতি সন্বদ্ধী্ন কবিতাতে ভাব অনুযায়ী ভাষার ভঙ্গীর জন্ক 
চমতকার কাবা-রদেষ উৎপত্তি হইয়াছে । 

কবি মোছিতলাল মন্ুমদারের “কন্তা শরৎ, "শিউলির বিয়ে”, "শ্রাবণ 
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রজনী”, 'বসন্ত আগমনী”, বাদলরাতের গান”, “ঘুঘুর ডাক” প্রভৃতি কবিতার 

তাব, ভাষার দীপ্তি ও ছন্দমাধুধ লক্ষ্য করিবার বিষয়। কবি বতীন্রমোহন 

বাগচীৰ কবিতাতেও বিশ্ব প্রকৃতির আনিন্দধার] বেশ রসমত্তিত হই্য়!ছে। 

রবীন্্রে'তর বাংল! সাহিত্যে যতীন্দ্রনাথ সেনের কবিকল্পন! ছিষ্ন ধরণের 

ও অভিনব ধরণের | বাংল! সাহিত্যে ইনি একটি বিশেষ স্থান অধিকার 
করিয়াছেন। ইনি প্রকৃতি হইতে একটি নূতন পবিচয় ও নূতন অর্থ 
পাইয়াছেন। অন্তান্তট কবিগণ প্রকৃতির অন্তরে যে আনন্-রসধারা অহ্িশ 
প্রবাহিত দেখিতে পাইয়াছেন ইহার কল্পনা পে দিকেই যায় নাই--যাহা 

কিছু আনন্দের তাহা! ইহার কাঁবোর উৎস নয়--তাহার প্রতি এই কবির, 

পক্ষপাত কিছুমাত্র নাই । তিনি প্রকৃতির মধ্যে ছুঃখ বিরোৌধ ও আঘাত- 

কেই দেখিয়াছেন। প্ররুতির অনিব চনীয় ও বহশ্তময় রূপের মধ্যে তিনি, 

দুখই দেখিয়াছেন। নিম্নোদ্ধংত কবিতাটি হইতে তাহার কল্পনার বিশিষ্টভা- 
টুকু বোঝা বাইবে-_- 

তারই “পরে কোপ গো বন্ধু, তারই "পরে তব কোপ, 

যে জন কিছুতে গিলিতে চায়ন। এই প্রকৃতির টোপ। 

স্তনীল আকাশ, ন্িগ্ধ বাতাঁস, বিমল নদীর জল, 
গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে অলি, লুন্দর ধরাতল। 

ছবি ও ছন্দে তোমার দালালি কৰিছে ম্বভাব-কবি, 

সমনুন্দর দেখে তাব! গিরি সিন্ধু সাহার! গোবি। 

তেলে সিলুরে এ সৌন্দর্ধে তবি ভুলিবার নয় ; 
সথছুন্দুতি ছাঁপান়্ে বন্ধু উঠে ছুঃখেরি জয়। 

ফাস্তমে হেরি নব কিশলম্ব যাবা আনন্দে তাসে, 
শীতে শীতে ঝর! ঈর্ণ পাতার কাহিনী না মনে আসে, 
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ফল দেখে “যার নাহি কাদে প্রীণ ঝর। ফুল্দল লাগি, 

তার! সভাকবি আমর! বন্ধু, হুখবাদী বৈরাগী!” 
যতীন্দ্রনাথ সেনের এই সব বিশিষ্ট ধরণের কল্পনাপ্রস্থত প্রকৃতিবিষয়ক 

কবিতাগুলি হইতে চমৎকার কাব্যরসের আম্বাদ পাওয় যার, যেমন--. 

কাল এসেছিল ফাগুন সন্ধ্য।, 

ফুটেছিল তাই রজনীগন্ধা, 

বট বিদ্দপে বাদল ধাতাস 

দিয়ে ধা তারে ঠেলা-_. 

কে দেখে বে তার বুক ছেপে ছেপে 

নীরবে অশ্রু ফেল।। 

- অকাল বর্ষায় (মরীচিক1) 

তাহার অনেক কবিতাঁতেই এইরূপ ছুঃখের ছবাটি তে করিয়া 

চমৎকার কবিত্বরস উৎলারিত হ্ইয়াছে। কবির সকল কবিতাতেই দেখ| 

যার থে ইনি প্রকৃতির উপর একটি সকরুণ বিষাদময় ভাব আরোপ 

করিয়াছেন এবং সেই নব কবিতা হুইতে একটি অভিমানরঞ্জিত ও 

বেদনীসিক্ত অনুভূতি প্রক্চাশ পাইয়াছে। অবাস্তব-সৌনর্ধের মোহে ইনি 
বিশ্বপ্রকৃতির ছুঃখের দিকটি দেখিতে তোলেন নাই । দুঃখ ও আঘাতের 

চিত্রকে তিনি অপুব' কাব্যকুশলতার দ্বারা রসমপ্ডিত করিয়। তুলিয়াছেন। 
ইছাকেও একপ্রকার 199118619 কল্পনা বলা যায় । 

বিশ্বগ্রকৃতি অতি পুরাতন এবং মানুষের সৌনরধসভ্তোগ করিবার 
প্রবৃন্তিও তাহার 'অদ্দিমতম প্রকৃতি । এইছপ্ট নূর্তন ভাবে সেই পৌনাধ- 
বোধের আনন্ধ ব্যক্ত করা কবিদের একটি কঠিন সাধনার বিষয় হই 
'আছে। সেইজন্ত কবি রবীন্দ্রনাথ সকল কবির হইম্বা দুঃখ করিয়! 

বলিয়াছেদ”_ 
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হায় কবি হার, সে হ'তে প্রতি হরে গেছে সাবধানী, 

মাথ/টি ঘেরিয়। বুকের উপর আচল দিয়াছে টানি । 

ঘত ছলে আজ যত্ত থুরে মরি প্রক্কৃতির পিছু পিছু; 

কোনদিন কোন গোপন খবর নূতন মেলেনা কিছু । 

শুধু গুঞ্জনে কুজনে গন্ধে সন্দেহ হয় মনে, 

সুকানো কথাধ হাওয়া বহে যেন বন হতে উপবনে । 

মনে হয় যেন আলোতে ছাক্গাতে রয়েছে কি ভাব তরা, 

হায় কৰি হাক্স ৷ হাতে হাতে তার কিছুই পড়ে না ধর! । 

এই বিশ্বপ্রকৃতিকে বিচিত্ররূপে প্রত্যক্ষ করিনার ও পরিপূর্ণরূপে 

অনুভব করিবার সহজ।/ত ক্ষমত। যে কবির যত বেণী আছে তিনি তত 

বড কবি ও শ্রষ্ট/। "আধুনিক কবিদের ছাতে--বিশেষ করিয়া ববীক্- 

প্রতিভার রশ্মিপাতে বিশ্বপ্রকৃতি-সন্বদ্ীর় কবিতার বাংল! সাহিত্য যথেষ্ট 

লমূজধ তঈয়া উতিম্বাছে। 



আধুনিক বাংলা! নাট্যমাহিত্যের ভ্রমবিকাশ 
ইংরেভীতে একটি কথ! আছে--/ 00276071 19 131)07৮ 10 168 

0০৪0০*অর্থাৎ রঙ্গা'লয জাতীয় উন্নতিব মাপকাঠি । স্থকুমার শিল্পের 

চর্চ। যে জাতির মধ্যে ঘত অধিক সে জাতি তত অধিক উন্নত। .বঙ্গালয়। 

কুমার শিল্পের গীঠস্থান এবং নাট্যসাহিত) বঙ্গালম্বের প্রাণ । নাট্যসাছি- 

তের উৎকর্ষতাক্» ও অস্তিত্বে বঙ্গালম্বের খ্যাতি ও অক্িত্ব। সুতরাং 

নাটক হইতে জাতির শিক্ষা। সভ্যতা! ও সংস্কৃতিব একট। পরিফাঁর নিদর্শন, 

পাওয়া যায় 1, 
(সাহিত্যত্গতে নাটকের স্থান অতি উচ্চে।' নাট্যসাঁহিত্য জাতির 

পরিণত অবস্থার প্রতিচ্ছবি | সকল জাতির সাহিত্য আলোচনা করিলে 

দেখ| বায় যে জাতি যখন সাহিত্য-স্ষ্টির উচ্চতম শিথরে উন্নীত, তখনই 

মাট্য-সাহিত্যের উত্তৰ হইয়াছে । এক কথায বলিতে গেলে? জাতির 

১শশবে ও কৈশোরে সৌন্দধবোধের সঙ্গে সঙ্গে গীতিকবিতার স্যষ্টি হয়, 

জাতর যৌবনে লাটক। নাটকে আত্মনিমগ্র কবিত্বশক্তি অপেক্ষা দৃষটি- 

শক্তির অধিকতর গ্রয়োজন। সুকলপ্রকারের মানব্চরিত্র সম্বন্ধে লেখকের 

জান ও সহানুভূতি এবং ্বভাব- -সঙ্গত চরিত্র সৃষ্টি করিবার ক্ষমত।, 

ভাব-প্রকাশের শক্তি এবং সংযম, ঘটন।-্হষ্টি-করিবার সামর্থা, ঘটন। 

অনলিবেশে নৈপুণ্য এবং অগ্রায়োজনীয় বিষয়কে পরিহার করিবার শক্তি 

নাঁটিকর রচনা উঁিশেষ প্রহ্থোজন 17777 7 
[নায-সাহিতো একটি ঘটনা-পর্ধায়কে বিভক্ত করিয্বা ল্ইযা তাহার 

নিবি বিফাশের মধ্য দিয়া রসের পরিণতিকে অবিচ্ছেদে দেখাইতে হয় ॥ 
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নতেলে নানা বর্ণন| থাকে, চিত্তবুত্তির সুক্ষ বিশ্লেষণ অথবা! খটনা-বাহছল্যের 
সমাবেশ চলে--নভেলের মধ্যে মানদমনের যে সকল সুক্ধা রহম্ত ও ঘাত- 

প্রতিঘাত চোখে দেখা যায় ন! ভাঁহারও 'আলোচদা থাকে । উপগ্াস-লেখক 

মরনাবীর চবিত্রের অগোচব মনন্তত্বকে ব্যাথ্যাত ও বিবৃত করিয়া! চঙেন। 
কিন্ত নাটাকার তাহা! করেন না । নাটকের ঘটনাসংগ্থানে বেষ্ট ক্কাতিত্বের 

প্রয়োজন। একটি ঘটনার পার্থ আর একটি ঘটনাকে সাঁজাইঘা দিয়! 

মাট্যকারের নিষ্কৃতি নাই, একটির সহিত আর একটিকে প্রাণগত, বন্ধনে 
এমন কবিয়৷ বাধিয়। দিতে হইবে যে সমস্ত না্টকেব ঘটনা যেন অবিচ্ছিনর 

অবিচ্ছেদ্ক সজীব দেহরূপে আপন আত্মাঞ্ষে অখণ্ডভাবে প্রকাশ কত্িতে 
পারে। নভেলেব মধো যেরূপ জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার অমলিন 

ছায়াসম্পাত, নাটকেও অবশ্ত সেইরূপই--অর্থৎ নাটক এবং উপন্কাঁস" 

সাহিতোর প্রধান অবলম্বন “জীবন” এবং পলোকগ্রকৃতি” ৷ তবে নাকে 

এবং মভেলে এই লোকগ্রক্কৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার প্রণালী বিভিন্ন) 

ভীবনেব দুইটি দিক্) একটি কর্মময় এবং একটি মনোময়। জীবনের 

এই কম প্রধান অংশটি নাটকের ক্ষেত্র । এক কথায় ইংরেছীতে যাঁহাকে 

বলে 01107. এই 46৮00. বা কার্ধই নাটঝ্খের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে। 

উপন্যাসে থাকে 'ভাব ও ঘটনার বিবৃতি, আর নাটকে আছে কথা ও কাজের 

সাহায্যে বাস্তব ঘটনার অনুবৃস্তি বা অন্থকরণ। লাটক দৃশ্তকাব্য --বাঁহা 
দেখা বাঁক সেই উপকবণ লইয়া, বাঁহা! দেখ! যায় ন| সেই ভাবরসকে নাটকে 

'অভিব্যক্ত করিতে হয়! এই বিশিতার জন্থ নাঁট্যসাহিত্য নিজ শ্বত 

পথ শ্াতি করিয়া! লইয়াছে । 
প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে নাটকের বিশেষ অভাব থাকিলেও, মাঁটক রচনা 

আমাদের দেশে নুতন মহে। সংস্কৃত আঠিতা দৃশ্থকাব্যে এরূপ সমৃদ্ধ 
ছিল যে গ্রীক সাহিত্য ভিগ্ন বোধ হপ্র আর কোন প্রাচীন সাহিত্য স্রেশ 
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ছিল না। তবে অপেক্ষাকৃত আধুনিককাশে বাংলা নাটক রচনার স্ুঁচন। 

হইয়াছে | 

স্ক শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে আধুনিক 

বাংল! নাটক বচন!র কুত্রপাত হইয়াছিল। ইংরেজী শিক্ষার প্রচার ও 

ইংরেজী নাট্যাভিনঘের প্রতি নবোদ্দীপিত অন্ধরাগ হইতে আমাদের দেশীন 

নাট্যশালার উদ্ভব হইয়ছে। বঙ্গ-সাহিত্যে নাটক রচনার প্রথম যুগে 
রামপারয়ণ তর্করত্ব প্রভৃতি সংস্কৃত 'আাদশে বাংলা! নাটক রচন| করিয়া- 

ছিলেন । আএইবরূপে সংস্কত আদশে নাটক রচনাতে নাট্যসাহিত্যের 

সম্যক উন্নতি ও স্ফৃতি সম্ভব ছিল না। সংস্কৃত লাটকের স্যাঁ ভাব 
ও অলঙ্কার সম্বন্ধে কোনও ধরা-বীধা নিয়মের বশবর্তী হইয়। নাটক 

রচনা বিধেয় নহে। নাঁট্যকারের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে পাত্র- 
পাত্রীগণের প্রপ্কৃতির উপর। যেখানে পাত্র-পাত্রীগণ আপন আপন 

প্রকৃতি অনুযায়ী স্বাভাবিক কথাবাতণ বলিবে নাট্যকার তাহাকেই লিপিবদ্ধ 

করিবেন । পাত্র-পান্রীগণের মুখ দিযা শুদ্ধ ও অলঙ্কার-শোভিত বাক্য 

প্রকাশ করাইলে অথবা! নায়ক নায়িকার চরিত্রাঞ্চণ করিবার সময়ে তাহাদের 

যদি অনুচিত পরিমাণে গুণবিশেষ অর্পণ কব! যার, তাহা হইলে চরিত্রচিত্রণ 
কল্লিত অন্বাভাবিক ও কৃত্রিম হইয়া উঠে । অলঙ্কারের আদর্শ অনুষযারী 

বটন! ও চরিত্র কৃষ্টি করিলে রচন! অস্বাভাবিক হইবার সম্ভাবনাই অধিক । 

এজক্ঠ লাটকে ঘটন!-সংস্থানের লময়ে ও চরিত্রস্কণের সময়ে নাট্যকারের 

সম্পূর্ণ নিলিখ থাঁক! গ্ররোজন। 
«ইরূপে সংস্কৃত আদরের নাটক রছনার মধ্য হইতে কখন, প্রথয় 

পাশ্চাতা আদর্শের নাটকের উত্তর হয় তাহা বত| কঠিন। তবে রামমোহন 
রায়ের খরিচাঞিত ০সংবাদ কৌমুধীতে” (১৮১২ খুঃ অঃ) আমরা! 
“্কলিরাঞ ঘাত্রানাট $ নামে একখানি পাশ্চাতা 'সাদর্শের নাটকের উল্লেখ 
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পাই । এ সম্বন্ধে বিস্তৃত কোন বিবরণ পাওযষ! খায় না বলিয়া এখানিকে 

পাশ্চাত্য আদর্শের প্রথম নাটক বলিক্ন! গণ্য কর! বোধ হয় সমীচীন নহে । 

জেনারেল এসেম্রি কলেজের গণিত-শিক্ষক তারাচরণ শিকদারের “ভদ্ার্জন 
নাউকই সম্ভবতঃ বঙ্গতাধায় ইংরাঁভী আদর্শে রচিত সর্বপ্রথম নাটক । 

প্রথমে যখন সংস্কত সাহিত্যের আদর্শে বাংল! নাটক রটনা হইত তথন 

সেই সকল নাটকের প্রারস্তে সংস্কৃত নাটকের স্তায় নান্দী ও প্রস্তাবনা 

থাকিত। নান্দী ও প্রস্তাবনা! বজিত ইংরেজী আদশের প্রথম নাটক 

প্তদ্রগর্জন” । ইহা! বাতীত, এই নাটকে ইংরেজী পদ্ধতি অঙ্গসারে গতি 

অঙ্ককে বিভিন্ন দৃশ্য ভাগ করা হইয়াছে। এতিহালিক পর্যায় ক্রমে 
দেখিতে গেলে বঙ্গীর্ন নাট্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশে এই নাটকখানির বিশেষ 

মূল্য আছে । তবে মাইকেল মধুহুদন দত্তই আধুনিক বাংল! নাট্য- 
সাহিত্যের অগ্রদূত । কারণ তিনি তীহাঁর বচিত নাটকগুলিতে রচনারীতি 
চরিত্রস্যষ্টি ও ঘটনাঁবিষ্ঠাসেঘ বেশ একটি পরিস্কার আদর্শ সাহিত্যক্ষেত্রে 

সর্বপ্রথম উপস্থিত কবিয়াছিলেন। 

এজন বলা বায় যে প্রকৃতপক্ষে মাইকেলের সময় হইতেই বাংল! নাঁটা- 

সাহিত্যের * উদ্তব হইয়াছে । মাইকেলের পূর্ব পধস্ত কেবল সংস্কৃত 

নাটকের অনুবাদ বা! সংস্কতজ্ঞ বাক্তিগণের বচিত সংস্কৃতরীতির নাটকেরই 

'অভ্ভিনয় হইত। তাহার মধ্যে রামনারায়ণ তর্করত্রের প্রস্ধাবলী”, "অগ্ভিজ্ঞাপ 

শকুস্তল| নাটক”, «নবনাটক*, “মালতীমাধব নাটক”, “কুক্সিণী-হরণ নাটক”, 
“কুলীনকুশসর্বস্ব* প্রভৃতি উল্লেখধোগা । এই সকল নাট্যকার তাহাদের 

নাটকের মধ্যে বিচ্ছিন্ন থটনারাশিকে আয়ম্ত করিতে পাঁরিতেন না । কিন্তু 

মাইকেলের নাটাকলায় আমরা সর্বপ্রথম সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণভাবে '্ঘটনা- 

সংস্থান কবিবাঁব শক্তিব পরিচর পাই। মাইকেল বঙ্গীয় লাটা সাহিত্ঃক্ষেতে 

নৃতন আদর্শ ও নূতন পদ্ধতি লইয়া অবতীর্ণ হইলেন। ইংরেভী আদর্শে 
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নাটক রচনাতে মাইলের সাফল্য হইতে প্রমাণিত হইল যে 'অতঃপব 

নাট্যসাহিতা-স্থষ্টির জন্য ইংবেজী সাহিত্য হইতে গ্রতিভাবান্ নাট্যকারগণকে 
অনেক অনুপ্রেরণা লইতে হইবে এবং ইংরেজী নাটকের আদর্শকে বাংলা 
সাহিত্যে প্রবর্তিত করিতে হইবে । 

-৩৫মলাইকেলের প্রতিভ! ভিন্ন সেই সময়ে বেলগাছিয়! নাট্যশালাও 

( ১৮৫৮ খৃঃ ) আধুনিক বাংল! নাটকের পরিপুষ্টি সাধনে যথেষ্ট সহায়তা 

রুরিয়াছিল | এই নীঁট্যশালা শ্থাপিত হ্য মহারাজ! যতীন্র মোহন ঠাকুর, 

রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও রাজা গ্রতাপচন্দ্র সিংহ বাঁহাঁছুবের সমবেত চেষ্টায় । 

এই নাটাশালাই আমাদের দেশে বিশুদ্ধ নাট্যাভিনয়ের পথ প্রদর্ণন কবিয়া 
আমাদের বহুকাঁলবিস্বৃত নাট্যলাহিতোর পুনঃগ্রবতনে যথেষ্ট সহায়তা 

করিয়াছিল । এমন কি মাইকেলেরও প্রতিভ1-বিকাঁশে সহায়তা করিযা 

এই নাট্যশাল! বাঁংল নাট্যসাহিত্যের গতি ফিরাইযা দিয়াছিল। এই 
নাট্যশাল। কেবল সংস্কৃত রীতির পক্ষপাতী নাট্যকাবগণকে সমাদর করিয়। 
নির্ন্ত হয নাই, ইংরেজী সাহিত্যেব আদার্শ দীক্ষিত ব্যক্তিগণের গ্রতিভা- 

বিকাশেও যথেষ্ট সন্থায়তা করিযাঁছিল। মাইকেল মধুস্দন দত্তের সাহিতা- 
গ্রতিভ্াঁব বিকাশ হ্ইকাঁছিল নাটক রচনা হইতে । তাহার প্রথম নাটক 
প্শরিষ্ঠা” ১৮৫৮ থুষ্টার্যে রচিত হয এবং তখন হইতে বাঁণ্লা নাটকের 

নববুগের আরম্ভ। এই নাঁটকখানি রচন| করিয়া মাইকেল মধুস্দন যে 
পত্রথামি লিখিয়াছিলেন তাহ এখানে উদ্ধত হইল। ইহা হইতে বোঝা 

যাইবে কেল তিনি ইংরেজী রীতি ও ভাব অনুসারে নাটক রচনা আরম্ত 

করেন ।--“আমি এই নাটফ এমন সমস্ত লোকের জন্তই লিখেছি হার! 

আম্বার ভাবেই ভাবুক, বারা হুযনাধিক পাশ্চাতাশিক্ষায শিক্ষিত এবং 

পাশ্সাত্য নিয়মেই চিন্ত! করেন । প্রাচীন সংস্কত আদর্শের অসুকরণ ক'রে 
কারে আমাদের চিন্তার চরণে যে শৃঙ্খল পড়েছে তাকে সবপ্রথমে দুর 
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ক্ষরাই আনার উদ্দেস্ত 1” শেক্সপীযাঁর যেমন গ্রীক নাঁটা-শীস্ের স্থান কালের 

এক্য-আদর্শকে ইংরেজী নাঁটকে বন ক্রিয়াছিলেন, মধুন্দনও তেমন্ই 
বাঁংল। নাটক রচনা! করিতে গিয়া সংস্কৃত নাটকের অলঙ্করে ও অঙ্কের 

আদর্শকে পরিত্যাগ করিঝাছিলেন। প্রয়োগ-রীতির দিক দিয়া তাঁহার 
রচিত “শনি” নাঁটকথানি সংস্কৃত অলন্কাবের আদর্শের বিরুদ্ধে বিতোহ 

ঘোষণ! করিক্াছিল। এ নাটকে গ্রস্তাঁবন! ও নান্দী নাই , আঁর সংস্কৃত 
নাটকের স্তাব কুত্রধূৰর প্রবেশও নাই এবং প্রত্যেক অঙ্ক বিভিন্ন তৃষ্তে 
বিভক্ত । “শতরিষ্ঠা নাটকথানিতে নাট্যশিল্পের যে আদর্শ অনুস্থত হইয়াছে 
তাহা! ইউরোগীয রোমার্টিক নাটকের আদর্শের অনুরূপ। মাইকেল 
মধুহ্দনই বাংল! সাহিত্যে রোমান্টিক নাটকের শুত্রপাত করেন 1*পশমিষ্ঠাঃ 
নাটকখানি মহাভারতের যযাঁতি উপাখ্যান অবলম্নে রচিত। খুব নুষ্ 

বন দোষ-ক্রটি ধরা! পড়িবে । এই নাটকখানির মধ্যে নাটকোচিত আদর্শ 
অপেক্ষা কবিত্ব অনেক বেশী পরিম্ণণে বর্তমান ॥ বাহুল্যদয় প্রকৃতি-বর্ণনা 

বং ক্রমাগত ত্বগত উক্তিদ্বার! নায়ক-নায়িকার আত্মপরিচযু দান প্রভৃতি 

সংস্কৃত নাটক রচনার আদর্শকেই মনে করাই! দেয়। তবে আমাদের 
মনে রাঁখ। কর্তব্য যে বাংল! সাহিত্যে তাঁহার পূর্ধবর্ত। কোন নাট্যকারের 
রচন! হইতে তিনি নাটক রচনার কোনও উচ্চাঙ্গের আদর্শ পাল নাই। 
তাহাকে যেরূপ শীস্ত নার্টকের £০:50-কে গড়িয়া লইতে হইরাছিল, তেমনই 
চৰিত্রচিত্রণের আদর্শকে, ভাষা ও ভাবুকতার আদর্শকেও স্্টি কিয়! 

বঙ্গবাঁসীকে দেখহিতে হইযাঁছিল। 
নশৃরিষ্ট]” নাটক রচনীর পরে মধুস্ছদন “একেই কি বলে সত্যত” ও 

“বুড়ো শালিকের ঘাঁড়ে রে?” নামক ছুইথানি প্রহসন রচনা করেন । 

প্রথম্োক্ত প্রহসনে তিনি ভতৎকালীন ইঙ্গব্গ মমাঁজের ঘুবকগণকে বিল্বপ 
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করিয়াছেন। মাইকেলের অন্টান্ত সকল নাটকই ভাবুকতার জন্য অলবিস্তর 

কবিত্বময় হইয়াছে । কিন্ত বাস্তবজীবণের গৃঁচতত্ব বিশ্লেষণে তিনি এই 

ছুইখানি গ্রহসনে অসামান্ক কৃতিত্ব প্রকাশ কবিয়াছেন। আজ পর্ধস্ত ব্হৃ- 

সাহিত্যে এরূপ উৎকৃষ্ট প্রহসন অতি অল্পঈ রচিত হইয়াছে। 

নাটক বচলায় উৎসাহ পাঁইক্স! তিনি পপন্মাবতা” নাটক রচনা করেন। 

এই নাটকে তিনি গ্রীক পুরাণ হইতে নাটাকন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 

নাটকের আখ্যায়িকার মধা দিয়া গ্রীক অদৃষ্টবাদকে বাংলা! সাহিত্? 
অবতারিত করিয়াছেন । অদ্ৃষ্টর তাডনায় চরিত্রগুলি কিন্তু ঠিক স্বভাব" 
সঙ্গত হম্ব নাই। “পদ্মাবতী” নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃপ্টি গ্রীক 
€47)1915 01 1)19০০70%-এর কাহিণীর আভাঁষ দেয় । শচী, রতি ও হীরার 

চরিত্র হেরা, আফ্রোডিট ও পালাস্ আথেনীব চরিত্রের অনুপ । কেবল 

সোনার আপেলের জন্ত দবন্বটিকে এই নাটকের পন্মেব জন্য দ্বন্দে পরিণত 

করা হইযাছে। এই নাটকের মধ্যেও মধূন্ছদনের কবিত্বশক্ষি প্রকাশ পাই” 
যাছে। মাঝে মাঁঝে বেশ ভাবুকতীময় উচ্ছ্বাস আছে। এই নাটকটির মধ্যে 

বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে এই যে ইহাতে তিনি অনিত্রাক্ষব 
ছন্দ ব্যবহায় করিয়াছেন। ব্ঙ্গসাহিত্যে সেই প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের 

অবতারণ! । মাইকেল বপিয়াছিলেন “অমিত্রচ্ছন্দ ধরিতে ন! পারিলে বাংলা 

নাটকের কদাপি উন্নতি নাই ।” অশিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করায় মাইকেলের 
পদ্মাবতী” নাটকখানি বেশ একটি বিশিষ্টুতা অর্জন করিয়াছে এবং ভাবিষ্যৎ- 

যুগের নাট্যলাহিত্যিকগণের অন্ত তিনি একটি নৃতন ধরণের বচনাদর্শ 

দি] শিষাছেন। 
সধূহ্দন তীহার নাটকে কেবল মমুগ্ুত্রীবনের বাস্তবচরিত্র অন্কিত 

করি [010910 06 79810 কৃষ্টি করিতে চাহেন নাই। মানুষের 

চিত্ভের মধ যে ভাবচ্ছন্দ আছে, দেই ভাবচ্ছন্দকে আয়ত্ব করিয়া তিনি 
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নরনারীর জীবনের অন্তনিহিত সত্যটুকুকে গ্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন। 

সাহিত্যস্থট্টির ক্ষেত্রে অমিত্রাক্ষব ছন্দ ভাঁব-গ্রকাঁশের একটি শ্রেষ্ঠ 

প্রণালী । বাধা মুক্ত অমিত্রাক্ষব ছন্দের বাব্হাব দ্বারা ভাবেব মধ্যে বেশ একটি 

সৌকর্ধ আসিয়া থাকে__নাঁটকেব ভাবপ্রবাহে বেশ একটি স্বচ্ছন্দ গতিবেগ 

আসিয়া থাকে । যে-সকল নাটকেব মধ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে 
সে-সকল নাটকেই ঘটনার সত ভাঁবুকতাব বেশ একটি সুসামগ্জশ্য দেখা 

যা্__-সে-সকল নাটকে 17691150 এবং 08100]151-এর সঙ্গে 1068118121- 

এব বেশ একটি স্বাভাবিক ও সুসামঞ্জস্তময় মিলন ঘটিষাছে। অথি্রচ্ছন্ৰ 

ব্যবহাব করিলে নাট্যসাহিত্য সম্পূর্ণ উদ্দেশ্তমূলক হয় না। 

উল্লিখিত চারখানি নাটক বচন! কবিবাঁব পর মাইকেল তীহার সর্বশেষ 
ও সর্বোৎকৃষ্ট নাটক “কৃষ্ণকুমীবী|৷ নাটক” রচন1 করেন। এই নাটকথার্দি 

বঙ্গসাহিত্যেব সর্বপ্রথম এঁতিহাসিক ও করুণরসাত্বক নাঁটক। কেবল, 
বক্গণাহিতো নয় _ ভাঁরতীয সাঁহিত্যেও কোনদিন করুণবসাত্মক নাটক 

প্রতিষ্ঠালাত করে নাই। এই হিসাবেও এখাশি বাংলা-লাহিত্যের একটি 

বিশেষ অভাঁব মোচন কবিয়া! নাঁট্যলাহিত্য-শিল্পের একটি নূতন আদর্শ 
গ্রবতিত করিযাছিল। 

প্রৃ্কুমারী” নাটকখানি রোমান্টিক ট্্যাজেডি। এই নাটফখানিতে 
যে কেবল £০া) এবং আদর্শেব দিক দিয| বিশিষ্টত| ও নৃতনত্ব আছে 

তাহ! নহে। এই নাটকখানির মধ্যে পরিকল্পনা ও চরিত্রচিত্রণ-শক্কির- 

বুল পরিচয় আছে। “কষ্ণকুমারী” নাটকখাঁনি রচনাগ্রসঙ্গে মধুসদন 

লিখিয়াছিলেন__“শয়িষ্টা৮ নাটকে আমি অনেক সময়ে নাট্যকারের ক্ষেত্র 
অতিক্রম কবিয়া কবির ক্ষেত্রে অনধিকাধ প্রবেশ করিয়াছি, কবিত্বের 

অন্থরোধে আমি সতাকে বিশ্বৃত হইয়াছি। এই নাটকে আমি নিদ্ধের 

প্রতি সচেতন দৃষ্টি রাখিতে চাঁই। আমি কবিত্বের জন্ক চতুর্দিক অনুসন্ধান 
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কবিম্ব] চলির না। অবনত আপনা হইতেই 'আমিষ। পডিলে সেই ককিত্বকে 
গরিহার করিব না।-বাস্তবিকই এই নাটকে চরিত্র স্থষ্টি খুব স্বাভাবিক 
হইয়াঁছে। প্কৃষ্ণকুমণরী” নাটকটির ঘটনাটিকে তিনি বেশ ধীবে ধীরে 

স্বটঁতাবিকভাবে ফুটাইর! তুলিয়াছেন। মধুস্থদন ছিলেন প্রধানত কবি-- 
সেজন্য তীহার সকল নাটকেই অল্প-বিস্তব ভাবপ্রবণতা লক্ষিত হয়। তিনি 

যে-দকল চরিত্র অগ্কিত করিতেন তাহাঁদেব মনোঁগত ভাবটুকু ফুটাইয। 

তোলাষ তাহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। এজন্ত জ্ী-চবিত্র সৃষ্টিতে 

মাইকেলের বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায। সকল নাটকেই নিত্যনষট 
পরিচিত চরিত্র ব| ঘটনা মাত্রেই তীঙাব কাঁব্যগ্রতিভাঁষ সমুজ্জল হইযা 
উঠিত। এই 700%119). বা! ভাব্প্রবণতা এই 101:0%,70.9 ঝ। কনার 

বৈচিজ্রাটুকু তাহীব নাটকের বিশেধত্ব । করুণ রসোদ্রেকে মাইকেলের বে 

ক্কাতিত্ব ছিল এবং পরুষ্ণকুমারী”তে যাহা একটি বিশেত্বরূপে প্রকাশ পাইয়াছে 

তাহাও তাহার এই ভাবপ্রবণতার তাড়নায হইয়াছে। অনেক স্থলেই কবিস্ববের 
তাডনায় তিনি তাহার নাটকগুপ্িহে বাস্তব-জীবনকে বিস্বৃত হইতে বাধ্য 

হুইক্লাছেন। তবে “্ৰষ্কুমাবী” নাটকে তিনি এই দৌবটিকে পরিহ্থাব 
করিবার যথেষ্ট চেষ্ট! কবিযাছিলেন। 

বাংল! নাটকের ক্রমপরিণতি কালবিভাগ হিসাবে ধরিলেঃ বাঁমনারাষণ 
ততর্করত্ব এবং মাইকেল মধুহুদনের নাটক রচনার সময়কে ( ১৮৫৪__৬০ খুঃ) 
লামার যুগ (1%06707)67)65] ৪0৪0০ ) বল! মাঁয়। কাঁবণ এই যুগে 

বাঁটক রচন! করিবার পরিকল্পনা] ভাষা রচনারীতি ও চরিত্র স্যগ্ি প্রভৃতির 
আদর্শ তখনও সর্বাঙ্গীন বিকাশ লাভ করে নীই। 

ঠিক এই যুগের প্রান্তসীমায় দীনবন্ধু দিত্রের আঁবিভভীব। দীনবন্ধুর 
প্রিতা বারা বঙ্গীয় মাট্য-সাঁহিতা যে পূর্ণাঙ্গ হুইপ উঠিঘাছিল তাহ] নহে, 
তকে তাহার প্রতিভার বিশিটতা বঙগায় নাট্য-সাহিত্যকে বহস্থলে পরিপুষ্ট 
করিযা! তৃলিয়াছিল। 
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দীনবন্ধু ব্গসাহিত্যে প্রধানত হান্যরসেব রচয়িতা বলির! পরিচিত । 
কথাটি সত্য, কিন্ত সত্য হইলেও এই মত্বকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় 
না। দীন্বন্ধুর সর্বপ্রথম রচনা হাম্যরসোদ্রেকের জন্ত রচিত হয নাই। 

তাহাব “নীলদর্পণে্র ন্যায় করুণরসাত্মক নাটক বঙ্গসাহিত্যে বিবল। 

নীলকর-প্রপীড়িত দুঃস্থ প্রজাদের অবস্থ! স্বচক্ষে দেখিয়! দীনবন্ধুর প্রাণ 

কীদিযাছিল, তাহারই ফল "নীলদর্পণ” ৷ নিঃসঙ্ায় দবিদ্র ও পীভিতের 

মর্মবেদন] বোধ হয সাহিত্যে অন্য কোথাও এরূপ স্পুন্দব ভাবে 

ফোটে লাই। 

মানবজীবনের সুখছুঃখই সাহিত্যের উপজীব্য এবং মানবের মর্সবেদনা 
সাহিত্যে অস্কিত হইযাছে সত্য, কিন্তু কেবল অত্যাচার ও পীভানব এরূপ; 

জীবস্ত চিত্র, সাহিতো অধিক দৃষ্ট হয না। 

বামনারায়ণের অসম্পুর্ণতা এবং কবিত্বের জন্য মাইকেলের নাটকে 
যেটুকু কৃত্রিমতা দোষ লক্ষিত হইয়াছিল, উহা! দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে 

লক্ষিত হয় না । তিনি তাহার “শীলদর্পণে” অতি অন্ভুত চবিত্রচিত্রণ- 
শক্তি দেখাইযাঁছেন এবং শ্বাভাবিক ভাবে করুণবস উদ্রেক করিধ!- 

ছেন। বাস্তব-জীবন ও বাম্তব-চবিত্রেক এরূপ জীবন্ত ও স্বাভাবিক 

প্রতিচ্ছবি বাংল! সাহিত্যে “নীলদর্পণ” রচনার পুর্বে আর দেখ! যায় 

নাই। বর্ণনা-বৈচিত্রয, বিষয়ের নবীনতা, চরিত্রাঙ্ণের নিপুণতা, সামাজিক 

অভিজ্ঞতা, অভিনব করনা ও সহানুভূতি প্রভৃতি সকল দিক দিয়া 

প্নীলদর্প'ণ” যে ক্ষমতা ও সম্ভাবনার পরিচয পাঁওযা গেল তাহা ইহার পূর্বে 
বাংলা সাহিত্যে ছিল না । বঙ্গসাহিত্যে তিনিই প্রথম চরিত্রচিত্রণের একটি 
পরিস্কাব আদর্শ প্রদর্শন করিলেন ৷ তাহার সকল নংটকেই প্রত্যেক চরিত্রের 

প্রকৃতিগত বিভিন্নতা খুর নিপুণতা ও অন্তূ্টির সহিত দেখান হইয়াছে । 
শ্ীনবন্ধুব নাটকের মধ্যে আমর! যে সকল চরিত্রের সহিত পরিচিত 
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হই তাহাদের যধ্যে বেশ একটি ্আতাস্তরীণ সঙ্গতি আছে এবং 

বান্তব-জীবনের সহিত একটি ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্ঠ আছে। ক্ষ ক্ষুদ্র চরিত্রাক্ষণেও 
দীনবদ্ধুর অসামান্য ক্ষমতা লক্ষ্য করিবার বিষয় । “নীলদর্পণে” রাখাল 

বালক খালাপী, কবিরাজ * “নবীন তপন্থিনী”তে- পালক বেহারা, গুরুপু বর, 

বিদ্বাভূষণ + “লীলাবতী”তে - উডডে বেহাখা , “সধবার একাদশীসতে" বাম- 

মাণিক্য, দামা, ভোলা, বৈদিক ব্রাহ্মণ ও থোষ্ট। দ্বাববানের চিত্র সম্পূর্ণ 
নিরর্থক হয নাই। কবি অতি অল পরিসবেব মখো সামাঁনাতেই নাটকের 

গ্রতোক পাত্রের সম্পূর্ণ ও নিখুত চিত্রটি দেখাইর! দিয়াছেন এবং লে সকল 

চত্রিত্র নিজ নিজ্জ বিশিষ্টভাঁষ বর্তমান থাকিগ্ন প্রধান কোনও এক চরিত্রের 
পবিশ্ফুটনে সাহাষ্য করিয়াছে জথব! নাটকের মুল উদ্দেশ্তকে বিকশিত 
কবিষাছে । উদাহযণ স্বরূপে তাহার “নীলদর্পণে্র একটি চবিত্র দেখা যাক। 
তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দুশ্টে এক খালাসীর চিত্র আছে। দৃশ্যাটি উড. সাহেবের 

কুতির দগ্তবথানাব সম্মুখ । উড. সাহেবের অপেক্ষায় 'গুপে" এক খালাসীর 
সহিত আসিয়া! উপস্থিত। গোগীনাথ খালাসীকে তিরস্কার কবির! বলিল, 

“তোদের ভাগে কম না পড লে তে! আমার কানে কোন কথ! তুলিস্নে।” 

তিরস্কারের উত্তরে থালাসী মাত্র তিন পংক্তি জবাব দিল । সেইটরকুর জনাই 
ধ খালাসীর প্রয়োজন, এবং কেবল প্র তিন পংক্তি কথাব জন্যই নাট্যকার 

এ খালাসীর চরিত্রটি আকিরাছেন। আঁর এ কথ]টুকু বলাইগ্রাই তাহাকে 
দর্শকের সম্মুখ হইতে সরাইয। লইয়া গিয়াছেন। সমস্ত নাটকে থাঁলাসী 

আর কোথাও দেখা দের নাই। কিন্তু প্র অল্প পরিসবের মধো এই 
চরিব্রটী নিঞ্েকে ফুটাইয়া গোঁপীনাথের শ্বভীবের একটি দিক ঘে কিক্াপ 
তীহাও সুন্দরর্পে পরিষ্ফুট 'করিধাছে এবং তাহাব সহিত নাটকের বর্ণশীর 
বিষয় নরকবের কর্মচারীগণেব অত্যাচারেব কাহিনীও সুন্দরভাবে বিবৃত 
হইয়াছে । খালাসী বাছ! বলিল ভাঁহীতে নীলকুঠির মশ! মাঁছিটি পর্বত 
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প্রজার বক্তশোষণের কিরূপ অংশভাগী এবং নীলকুঠির কর্মচারীরৃন্দের 

নিজেদের মধ্যে বিবাদেব জন্য প্রজাদের কিরপ পীড়ন হর সে চিওটিও 

চমৎকার হদকরগ্রাহী হইয়! ফুটিয়াছে। দীনবন্ধুর নাটকের প্রত্যেক চরিত্রই 

নিজ নিজ বিশেষত্তে মনোহ্ব । 

দীনবন্ধু মিত্রের প্রত্যেকথাঁনি নাটক 76213510। চরিত্রাঙ্কণে তীহার 
নাটকে 79081157) বা তাবপ্রবণতার প্রসার খুব অল্প । তীহার নাটকে 

এই জিনিসটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবাঁব বিষয় । 
উপন্যাসের আখ্যাক্লিকা অবলম্বন করিয়। নাটক রচনণব সফল প্রদ্ধা 

দীনবন্ধুই সর্বপ্রথম বঙ্গসাহিত্যে করেন। তাহাঁরই সমহ্ত্রে পরবর্তীকালে 

জ্যোতিরিন্রনাঁথ, গিরিশ্চন্্র, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি নাট্যকারগণ বনু সামাজিক 

নাটক রচন। করেন। কিন্তু এ ধরণের নাটক রচনায় দীনবন্ধু ছি'লন 

অগ্রদূত । 

দীনবন্ধু মিত্রেষ পরে নাটক বচনায বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ 

করেন জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর । তিনি “কিঞ্িৎজলযোগ”, পপুরুবিক্রম”, 

দসরোজিনী”। “অশ্রমতি” প্রভৃতি নাটক রচনা! করেন এবং সেই সকল 

নাটকের ভাষা, ভাবপ্রবাহ চরিরত্রাঙ্কন এবং ইংরেজি নাঁট্যপসাহিতোর শিল্পা- 

দর্শের ও ভাবাদর্শের প্রবর্তন বেশ মনোরম হইযাছে। উল্লিখিত নাটক 

করখানি বচনাপ্করিবার পরে তিনি “ন্বপ্রমণী” নামক একখানি আতিহাদিক 

ঈ্যটজেডিও রচনা করেন 

সাহিত্যশিল্পের কঠিন আদর্শকে সানথ রাখিত্ তবে নাট্যকার 

নিঙ্লেকে নিয়ন্ত্রিত করিবেন এটি জ্যোতিরিক্তরনাথ স্পষ্ট করিয়া দেখাইর। 

দিয়া ধান। তাহার রচিত পপুরুবিক্রম” ও “সরোজিনী' নাটকে ভ্রীক 

নাটকের রচনারীতি অনুস্যত হইযাছে "সরোজিনী” নাটক কচলাতে তিশি 
অনেক স্থানেই 17:07:11)1005 এর [00111091015 20 2১015 নাটকটির আঙুসরণ 



১৪২ ৃ সাহিত্য-প বিক্রম! 

কবিয়াছেন। বাঁংল। সাহিত্যে সফোর্িম্ ও ইউরিপিডিলের রচনার 
আদরশ্কে তিনি প্রবতিত কবিতে চাহিয়াছিলেন। বঙ্গীর নট্যদহত্যের 

ক্রমবিকাশ তীহার প্রতিভ! অনেক সহাগ্পতা করিষাছিল। 

জ্যোতিরিন্ত্রনাথের সধপাদয়িক কালে মনোমোহন বনু “রানা তিষেক” 

প্প্রণধপরীক্ষা নাটক”, “সতী নাটক”, প্পার্থপবাজর”, প্রভৃতি অনেকগুলি 

নাটক রচনা করেন এবং সেকালে তীহার বেশ খ্যাতিও হইয়াছিল ॥ 
তাহার প্রা সব নাঁটকই ইংরেঞ্জি অপেরা ধব্ণেব। সেই নাটকগুপিব 
মধ্যে গীতিবাহুল্য ঘটিযাছে । 

ইহার পরেই বাংল। নাটাসাহিত্যে অভিভূতি হন গিবিশ্চন্্। গ্রথমে 

ইনি কয়েকগানি বাংল! আথাধিকা-মুললক কাব্য এবং উপন্তাঁগ নাটকাকারে 

রূপাস্তবিত কবেন । মাইকেশের “মেঘনাদবধকাঁধ্য”, নবীন্চন্দ্রেব “পলাশীর 

যুদ্ধ” এমং বস্ধিমচন্দ্রের “দুর্সেশনন্দিলী”, “ব্ষিবৃক্ষণ? ও “মৃণালিনী” উপন্থাস 
করখানিকে ইনি অভিনয়োপযোগী নাটকের আকাঁর দান করেন। ইনি 

বাংলা নাট/সাহিত্যেব্র বৈচিত্র্য বিধান কবিনাছিলেন। সামাজিক, 

প্রতিছামিক এবং পৌবাঁণিক অর্ববিধ আঁখার্িকা অবলশ্বন কবিধ! ইনি 
বহ নাটক রচন। করেন এবং মেখুলিতে তীহাব যথেষ্ট নাটকীব প্রতিত! 

প্রকাশ পাইযাছে। 
মধুহ্দন বঙগসাহিতো থে অমিতরীক্ষর ছন্দ, গ্রবত'ন “করিযাছিলেন, 

, গিরিশচন্দ্র সেই মুক্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে অনেকগুলি নাটক রচনা করিয়া, 

' ই ছন্দে নটিক্ষ রচনা করিধার সম্ভাবনার ক্ষেত্রটিকে পরিষ্কারভাবে 

দেখাই দিয়। যান। 

' গিরিশ তাঁহার নাটকে ন্বলারীব চরিত্র লঙ্থন্ধে বেশ ভস্তদ্ রি 
পরিচয় দিয়াছেন এবং কি উতিহাসিক, কি পৌরাণিক, কি লামাজিক__ 

দল প্রকার নাটকের খ্টলাধিন্যাসেও তিনি কৃতিত্বের পরিচয দিগাছেন। 



আধুনিক বাংলা নাট্যসাহিত্যেব ক্রমবিকাশ ১৪৬, শা 

ঁ 

গিরিশচন্জের নাটক বচন! করিবার গুপালীর উপর মাঝে মাঝে। 

এলিজাবেথান্ যুগের নাট্যকারদ্ের বিশেষ প্রভাব আঁছে বলিয়া মনে হত্ব । 
বিশ্ষেত গিবিশ্চন্দ্রের নাটকের যে-সকল স্থানে স্ত্রীলোকেরা! পুরুষের বেশ 
ধাবণ করিয়া! আবিভূত হন সেই স্থাগুলি এলিজাবেথান্ নাট্যকারদের 
কথা মনে কবাইয দেয়। 

মধুস্ছদনের সময় হইতে গিরিশচন্দ্রেব অত্যুদ্য-কালের মধ্যে যে সকল 
সাহিত্যিক নাটক রচন1 করিয়াছিলেন তাহাদের দৃষ্টান্তে ও রচনার সফলতান় 

ব্ঙ্গসাহিত্যে অবিচ্ছিন্ন ও ধাঁবাবাহিকভাবে নাটক রচন! আরম্ত হয়। 

দ্বিজেন্দ্রলাল রাষ, ক্ষীবোদগ্রসাঁদ বিদ্ভাবিনোদ, অমুতলাল বস্থ গ্রভৃতির 
নাটক বাংল! নাট কব সম্ভাবনার ক্ষেত্রটিকে প্রসাবিত করিয়! নাটা- 

সাহিত্যকে সমৃদ্ধির পথে বহুদুব অগ্রসব কবিয! দিক্লাছিল। ইহাদের 
পৌবাঁণিক ও এ্তিহাসিক নাটক এবং প্রহসনগুলি বাংল। সাটাসাহিত্যের 

অমূল্য সম্পদ্। 
'জাধুশিক যুগে রবীন্ত্রনাথেব নাটকের বিশেষত্ব আমাদের চোথে ন! 

পড়িযা। যায় নাঁ। রবীন্দ্রনাথেব নাটকগুলি ঘটন] প্রধান নহে। রবীন্নাথের, 

নাঁটকগুলিকে দুইটি ভাগে বিভক্ত কবি] দেখ! প্রযোজন। রবীন্দ্রনাথের 

কতকগুলি নাটককে গীতিনাট্য বা লিরিক নাটক বলিতে হয়। আর 

কতকগুলিকে রূপক-নাট্য বলা যাঁষ। রবীন্দ্রনাথের "মাযার খেল!” প্বান্সিকী- 
প্রতিভা”, প্রক্তকরবী”, পবিস্জন”, প্মালিনী”, এতৃতি গীতিনাট্যের 

পর্যাযভূক্ত | বাহিরের ঘটনা-শ্রোতের উপরে এই পিরিক নাটকগুলি 

নির্ভর করে না। হৃদয়াবেগ এই সকল নাটকের প্রধান উপকরণ । ইহাতে 

নাট্য মুখ্য নহে, গীতই মুখা। রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্যের আরম 
“শারদোঁৎদবে” এবং ইহারই পরধীয়ভূক্ক "অচলায়তন”, ডাকঘর», 

“মুক্তধারা” প্রভৃতি | 



৪৪ সাহিত্য-পরিক্রম! 

রবীন্দ্রনাথের নাটক্গুলি ঘে দূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা! ঘ্টনাগত 

হে, ভাঁবগত। উপন্তাস রচনাষ যে বিশিষ্টতার জন্ত রবীন্দ্রনাথ সাফল্যলান 
করিয়াছেন সেই বিশেষত্ট,কু রবীন্রনাথের নাটক রচনাঁকেও সাফলামপ্ডিত 
করিয়াছে । উপস্কীস এবং নাটক এই উভয়বিধ ব্লচনাতেই তিনি সেখানে 

সাফল্ালাভ করিয়াছেন যেখানে এক একটি চরিত্রের মধ্যে মানবচিত্তের 
অতি সুক্ষ ভাবরহন্তকে তিনি রূপারিত কবিয়! তুলিম্নাছেন। এইভাব 

তাহার নাটক রচনাকে সার্থক করিযা তুলিতে গিয়া কৰিকে নাটকের এক 
নূতন রূপ এবং অভিনব ভঙ্গিমার আশ্রয় লইতে হইযাছে। 

রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি নাটকে কোনও বিশেষ প্লট ঝ গল্প নাই-_শুধু 
'আছে একটি অনুভূতিকে প্রকাশ কবা। যুবোপীয় সাহিত্যে মেটারলিগ্ক 
রাও বার্গ, ইয়েটুস্ প্রভৃতি নাট্য কারগণও র্ূপকনাট্য রচনা করিযাছেন। 

এই ধরণের নাটককে নাটক বশিতে কাহারও কাহারও আবার বেশ 
আপত্তিও আছে। অনেক সমাঁলেচকেরা এই ধবণের নাটককে 70-10৮ 

01275 বলিয! অভিহিত করিয়াঁছেন। কিন্তু বিশিষ্টভাবের বিশিষ্ট প্রকাঁশের 
জনক এই সকল সাহিত্যিকগণ এই দ্ধপক নাট্যের ভঙ্গীমাকে উপবুক্ত বলিয়া 

মনে কবিয়াঁছেন। রবীন্দ্রনাথ তাহাব নাটকে সৌন্দ্ধময় মানবভীবনকে 

'ততটা স্থান দেন নাই, যতটা চাহিয়াছেন সৌন্দর্ধেৰ উৎসটিকে জানিতে । 

রবীজ্রনাথের নাটাকাব্যে সামজিক সমন্তার উপরে লৌনদ্ধলক্ষীর 'অধিষ্টান 
হইয়াছে--যেমন গটেব উপর চিত্র? তাহাতে চিত্রটিই প্রধান হয়, পট নহে। 

উনবিংশ ও বিংশ শতার্ীর গ্রতিভীবান্ নাট্যকারগণের প্রচেষ্টায় বাঁংল! 
নাটযসাহিত্যে বিষয় ভাব ও বচনারীতির দিক দিয়া বিচিত্রতা আঁসিষাছে-- 
শুরিত্রন্থষ্ি এ+ ঘটনাবিষ্ঠাসেব আদর্শেরও ক্রমোরতি সাধিত হইয়াছে । 
£010 এবং 62207108৬ স্থন্ধে বাংলা! নাটাগাহিত্যে নৃতন নৃতন অভিজ্ঞতা 
আমিয়াছে। 



বন্ধের মুমলমান বৈধব-কবি 

বতমান ধুগে__অর্থাৎ এই বিংশ শতাব্দীতে বিশ্ব-বিস্তালয়ের শিলমোহরে 
যদি “শ্” এবং “পদ্ম” একসঙে থাকে তাহ! হইলে কোন কোন মুসলমান 
তাহাতে আপত্তি করেন। উহা লা কি হিন্দুদের বিদ্যার 'অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী সরম্বতী কথা স্মরণ করাইন্া দ্েয়। কিন্তু মুসলমানগাপর এইরূপ 
সন্কীর্ণ মনোভাব চিরদিন ছিল না | এই বঙ্গদেশে এমন এক দিন ছিল, 
যখন হিন্দু এবং মুসলমান এই ছুই অন্প্রদার পবম প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ 

ভইয়। আনন্দের শ্রেতে দিন কাটাইয়! দিত। উভয় সম্প্রদাষেব পুজা- 
পার্বণে অথব1 উৎসবে হিন্দু-মুসলমান সকলেই সমীন অনন্দ উপভোগ 
করিত। দৌল-ছুর্গোত্সবেব সমন়্ে মুনলমানগণ হিন্দুদের উত্সবের আননে। 

যোগ দিত- আবার হিহ্দুব ম্হবমেব সময়ে মুসলমাঁনদেখ মত লাঠি 

খেলিয়া এবং আমোদ কব্যি! দিন কাটাইত | ভউভর সম্প্রদাযেব মধো 

কি গভীর হ্গ্ভতাই ন! সেকালে ছিল। এ সম্থন্ধ ডক্টর দীনেশচন্দ্র 

(স্ন মহাঁশয়েব উক্তি প্রণিধানবোগ্য-_-“মুধলমানগণ ইবাণ তুবাঁশ প্রভৃতি 

যেস্থান হইতেই আক্ুুন না কেন+ এদেশে আনিয়া! সম্পূর্ন বাঙ্গালী হইস্কা 

পঙিলেন। তীহাঁব। হিন্দু-প্রজাঁমগুলী পরিবৃত হ্ইক্সা ঘাস কবিতে 
লাঁগিলেন। ম্ন্জিদেব পার্থে দুর্গোৎসব, বাস, দোলেৎসৰ প্রসৃতি 

চলিতে লাগিল। রা'শায়ণ ও দহ্াভারতির অপূর্ব প্রশীব মুসলমান 

সন্রাটগণ লক্ষা করি লন । এদিকে শীর্ঘকাল এদেশে ফাঁস শিবন্ধন বাজার] 

তাহাদের একরূপ মাৃতৃভাঁষ। হই! পড়িয়াছিল।” 
৩ 
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ষ্টার চতুর্দশ হইতে ষোডশ শতকের মব্য বঙদেশে বু মুসলমান 

শীলনকত? শাঁদন করিযাছিলেন ৷ এ সকল মুনলমান শাঁসকেব উৎসাহে 

মধ্যযুগেব বঙ্গসাতিত্য শুধু ঘে পরিপুষ্ট হই! উঠিযাছিল তাহা নহে । &্ 
যুগে বহু মুসলমান কবি বঙ্গসাহিতোর পৰিপুষ্টি সাধনেধ জন্ বাঙগলায় কবিতা! 

রচনা! কবিরাছিলেন। তীহাদেব সে দান অবহেল। কবিবাব নহে। 

এই সকল মুসলমান কবিগণব অধিকাংশই আবাব বৈষ্কবীয় ভাঁবে 

অনুপ্রাণিত ছিলেন-__তীঁহাণীবা বৈষ্খ-পদ্াব্লী ব্চনা করিক্া বঙ্গলাহিত্যেব 

সৌষ্ঠব বুদ্ধি কবিয়। গিযাছন। তীাহাদেব নেই সকল কবিত! ভাবাব 
শ্র্ষে, ভাবে গভীবতায় এবং ছন্দেব মাধুর্য আঁজিও ঝলমল করিতেছে। 

সেই সকল পদাবশীর সরসনা আমাদিগকে মুগ্ধ কবে। 

প্রাচীন এবং মধাধুগেব বঙ্গপাহিত্যে বৈষ্ণব-কবিতাঁব একটি বিশিষ্ট স্থান 

আছে। প্রাচীন বঙ্গদাহিত্যেৰ কিষদংশ মঙ্গলকাঁব্য, কিরদংশ অনুবাদ 

কাব্য, কিরদংশ চরিতাখ্যান । এই তিন শ্রেণীর কাব্যসাহিত্যেব মধ্য দিয়! 

বিশেষ কোনরূপ মৌলিক কবিত্বরস উৎপাঁরিত হয নাই এবং কেবলমাত্র 

'অন্ুবাদকাব্যঃ চরিভ্তাথ্যান অথবা মঞ্জলকাব্যেব বচন। ও তাহা পরিবত ন 

ও পরিমার্জনেই যদ্দি বাঙ্গাল! কাঁব্যসাহিত্য আবদ্ধ থাঁকিত, তাহা! হইলে 
ইছাঁব পরবর্তী উজ্জগ ভবিষ্যৎ কখন্ই সন্ভতব হইত না । 

বঙ্গসাহিত্যেব প্রকৃত জাগরণ হইকসাছিশ বৈষ্ব-কবিতাঁষ। ভাষা- 

সৌষ্টবে, ভাব-গতীবতাঞ এবং ছন্দোমীধূর্ধে প্ীীন বঙ্গসাহিত্যের একমাত্র 
গৌরবস্থল বৈষ্ণব-পদাঁবলী। ইহারই মধ্য দিয়] বাঙ্গলীব হৃদয়ের ভাঁবধাবা! 

মুদ্তিলাভ করি! আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল । স্থজল। স্ৃফঙ্গ! শস্তশ্যামলা' 

বাঙ্গালা দেশের আব্গেমষ গ্নেহ-প্রেমার্্ চিত্ববুত্তি এই নৈষ্ঞব-কবিভার 

ভিতর দিয়াই আত্ম প্রকীশেব সার্ঘকতা লাঁভ কবিষ! আসিয়াছে । 
ইহারই প্রভাবে বাঙ্গাসীর চিত্ত সরনুন্দব এবং ভাঁবপ্রবণ হই্থাছে। 
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ইহারই প্রভাবে বাঙ্গাপাঁদেশে শীক্ত কবিদেবও শ্ডামা-কাঙ্গীতের আবির্ভাব 
ইইযাঁছে । অবশেষে ইহাবই প্রভাবের সহিত ইউরোপীয-__বিশেষ করিয়া 

ইংরেজি গীতি-কবিতাব প্রভাব মিলিত হইযা আধুনিক বাঙ্গালা কাক 
সাহিত্যেকে গডিয়া তুলিযাছে। মাইফেল মধুনূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্তর, 
ববীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিগণ এই বৈষ্ণব কবিতাঁবই গীত-মাধূর্ব ও পদলালিত্যকে 
লৃপন কবিয়া নৃশুন যুগেব উপোযোগী নূতনতর কাব্য স্থষ্টি করিতে 

পারিয়াছেন। 

যে যুণ্গ বৈষ্থব-কবিদিব পদ্দাব নী খসন্তকাঁলের অপর্ধীপ্ত পুম্পমঞ্জবীর মত 

বঙ্গেব কাঁব্যকাঁনন পুম্পিত কবিষ! তুলিবাছিল উহ৷ হইতেছে বঙ্গ-সাহিত্যের 
স্বর্ণময় যুগ্ন । উহ! এচৈতন্তদেবের আবিরীবের পববর্তী কাল। এই 

যুগে বহু মুসলমান পদকতণরও আবির্ভাব হইয়াছিল। ভাষার সরলতাঁষ, 
কল্পনাব অভিনবত্বে এবং ভাব-গভীব্তাঁয় সেই সকল মুসলমান কবিষগণেব 

পদাবলীব সহিত জ্ঞানদাস, নবোত্মপাল ঘনশ্যামদাস, বলখামদাঁল, 

লোচনদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাঁজন্গণ্বে পদাবলীর তুলন! হইতে পারে। 
সদ্চপ্রন্ষ,টিত ফুলে মত সেই সকল পদাবলীব গঠনেব পাবিপাট্য এবং 
ভাঁবেব সৌবভ। 

কিস্তু কি অদ্ভুত প্রেবণাব ফলে মুমলমান কবিগণ পর্যন্ত বৈষ্কব- 
পদাবলী রচন| করিষাঁছিশেন, তাহা! বৰিতে হইলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্ডের 

জীবনী ও তীহাব প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্সের ফহিত পরিচঘ থাকা! একাস্ত 
আবশ্যক । 

বাঙ্গালা বৈষ্ণব ধর্ম বলিতে আমর] যাহ! বুঝি, শ্রীচৈতনদেবই তহাব 

প্রবত'ক। তবে তাহার আবির্ভাবের পূর্বেও আমাদের দেশে বৈষব্ধ্ণ 
ছিল। জয়দেব, ঝড়ু চণ্ডীদাস এবং বিগ্যাপতি শ্রীচৈতন্তদেবেব বু 
পূর্বে আবিরভ্ত হইয়াছিপেন। ইহাদের বচনা যে বৈষ্ব-মতবাঁদের 
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নিদর্শন, তাহাতে কোনও সন্দেহ লাই । দের পদাবপী ষদিও বাঙ্গাল! 

কাবোর অশে উন্নতি ও স্রীবুদ্ধি করিরাছিল, তথাপি পদাঁবলীর প্রসার 
শু” সমাদঘ চৈতন্তদেবের আবির্ভাবেব পবেই বেশী হইক়াছিল। 
মহাপ্রভুর সমসামাগিক এবং পরবর্তী কবিগণের দ্বারাই বৈষ্ণব কবিতার 
অফুরন্ত তাশ্ীর পরিপূর্ণ হইয়াছিল । 

শ্রীচৈতন্থদেবের আবিগাঁব হয় পঞ্চদশ শতকেব শেষভাগে । তিনি 
বৈষ্ণব ধর্মের মাধূর্ষে আক্রষ্ট হইয়া হরিনাম ও রৃষ্ণভক্তি গ্রচাবকেই তাহার 
জীবনের ব্রত করিয়া তুলিযাছিলেন। চৈতম্ চরিভাযৃতে আছে-__ 

কিশোর ববসে আবস্তিল! সন্কীর্তন। 

বাত্রি দিনে প্রেমে নৃত্য সঙ্গে ভক্তগণ ॥ 

নগরে নগরে ভ্রষে কাতনি কিয়া | 

ভসাইল ত্রিভূবন প্রেমভক্তি দ্রিযা ॥ ১ 

সঙ্কীতন করিয়া এবং রাঁধাকুষের প্রেম্লীলার কাহিনী শুনিয়া তিনি 
পরম সন্তোষ লাভ করিতেন। বিদ্যাপতি এবং চত্তীদাসের পদাবলী 
শুনিতে তিনি বড তাঁলবাসিতেন | চৈতন্চরিতামূতের একাধিক স্থানে 

'আছে যে, বিগ্ঠাপতি, চত্তীদাস এবং জ্যদেবের গীত তাঁহাকে গান কবিত্বা 

শোনান হইত-_ 
বিষ্ভাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত । 

'াগ্বাদেন রামানন্দ শ্বরূপ সহিত ॥ ২ 
অন্তত্র--বিদ্ভাপতি চত্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্ন | 

এই তিন গীতে করে প্রভুর আমন ॥ ৩ 

১। টৈততস্চরিতামৃত, আদি ১৩ পরিচ্ছেদ 
২। চৈতস্কচরিতামুত, মধ্য ১৩শ পরিচ্ছেদ 
৩। রী ”. ৯০ম পরিচ্ছেদ 

শপ পপ 



বঙ্গের মুসলমান বৈষ্ব-কবি , ১৪৯ 

কোন্ কোম্ পদ আন্মাদন করিয়া তিনি মুগ্ধ হইতেন, তাহাও চৈতত্ত- 
চরিতামুতে উল্লিখিত হুইয়াছে। বিদ্যাপতির-__ 

কি কহব রে লখিা অনন্দ ওব। 

চিরদিন মাধব মন্দরে মোর ॥ 

এই পদটি শুনিতে তিনি বড় ভালবাসিতেন। এবং নিয়োদ্ধত চওীদাসের 
পদটি গুনিয। শ্রীরীধিকার মত ব্যাকুলতা তাহার অন্তরে পুপ্ধীভূত হইয়! 

উঠিত-_ 

হাহ! প্রাপপ্রিষফ সথি। কিনা হৈল মোরে। 

কাছ-প্রেমবিষে মোব তন্-মন জবে ॥ 

রাত্রি দিন পোঁভে মন সোয়ান্থ ন! পা । 

বাঁহা গেলে কানু পাঁড তাহা উডি যাঁউ ॥ 
এই পদ গায় মুকুন্দ মধুর স্বরে । 

শুনিয়। প্রভুর চিত্ত বিদরে অস্ত্রে ॥ ১ 

এইভাবে চৈতস্তদেবেব অস্গুরাঁগ ও আগ্রহের ফলে বিগ্ভাপতি ও বড়, 
চণ্তীদীস প্রভৃতি প্রাক চৈতন্কযুগের পদকতণঁদেব পদাবলী বৈষব-সমাজে 

খুবই সমাদৃত হইযাঁছিল। তাহার পর তিনি যখন গৌডীষ বৈষ্কব সম্প্রদায়ের 
প্রতিষ্ঠ করিলেন, তখন সেই সম্প্রদায়ের প্রসারের সঙ্গে সজে বাঙ্গালী ভাবের 
ও বাঙ্গালা তাঁষায লিখিত বৈষ্ণব সাহিত্যের বিস্তৃতি ও প্রচার হইতে 

লাগিল । বছ মুললমানও তখন গ্রীচৈতন্যদেবের সেবক হুইযাঁছিলেন।-__ 
শ্রীচৈতন্তের অতি প্রিয় বুদ্ধিমান্ত খান। 

'আজন্ম আঁজ্ঞাকারী তিহে! সেবক প্রধান । ২ 

১। চৈতন্বচরিতামৃত, মধা ৩য পরিচ্ছেদ 

২। রী আদি ১*ম পরিচ্ছেদ 
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শ্রীচেতন্তদেবের আবির্ভীবে এই বঙ্গদেশে প্রেমে বন্া বহিয়াছিল। 
তাঁর সম্ধীতনের প্রভাব এমনই অসীম ছিল যে, উহা! শ্রবণ করিষ! 

মুসলমানগণ পর্যস্ত সুদ্ধ হইয়াঈছিলেন। চৈতন্ধদেবেব কৃষ্ণপ্রেমে আকৃষ্ট 
হই বুদ্ধিণস্ত খান তাঁহার সেবক হইযাঁছিলেন__ 

বৃন্দাবনদাঁসের চৈতন্তভাগবতে আছে-_ 

বুদ্ধিমস্ত থানে প্রভু দিলা আলিঙ্গন । 

তাহার আনন্দ অনভ্তি অকথ্য কথন ॥ ৩ 

নীলাচলে রথযাত্রার সমযে যখন শ্রীচৈতন্তদেবেব ভক্রগোষ্ঠী গমন 

করিল্সাছিলেন, তখনও-_ 

চলিলেন বুদ্ধিমন্ত খান মহাশয় | 

আজন্ম চৈতন্য-আজ্ঞ| ধাহ!ব বিষয ॥ ৪ 

যে হুসেন সাহ বঙ্গসাহিতোর এব জন প্রধান উতৎসাহবধক হইয়াছিলেন, 

অনেকে মনে কবেন, তিনিও চৈতনদেবেব অলৌকিক প্রভাব ভিন্ন এরূপ 

মহান্ ও উদার হইতে পারিতেন ন।-- 

যে হুসেন সাহা সর্ব উডিগ্তার দেশে । 

দেবমূত্তি ভী'কগলেক দেউণ বিশেষে ॥ 

হেন ববনেও মানিলেঞক গৌবচন্্র | ১ 

চৈতন্যদেবের পার্ধ? এবং শিস্ত গদাধর দাসেব কীত'ন শ্রবণে মুসলমান 

কাজী পথস্ত যুদ্ধ হইরাছিলেন। ট১তন্তচবিতাখতে আছে 

প্রীগদাধর দাস শাখা! সর্বোপরি । 

কাভীগপের মুখ যে বোলাইল হরি ॥ ২ 

১৫০ 

পপর নি শীল শপ শা 6 পরা আত পপর পর... ১৯... পর 

৩1 চৈতন্তভাগবতঃ আদি ১০ম পরিচ্ছেদ 
৪ | চৈতগ্কভাঁগবত, অন্ত ৯ম পরিচ্ছেদ 
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ননী মনের উপরে ঠতন্তদেবেব যেমন অগনীম প্রভাব ছিল» 

' তেমনই ভাহার এভাবে বৈষ্ণব-পদীবলী-সাহিত্য পবিপুষ্ট হইয়া উঠিযাঁছিল। 

তীহাবই আঁবিতভীঁব বৈষ্ণব কবিদের ছন্দ গীত সুর ও ভাবধাব। উৎসারিত 

কব্যি| দিয় ব্ঙ্গদেশকে মধুর আনন্দে পরিপ্লাবিতি কবিয়া দিয়াছিল। 

তাহার আঁবিভাঁবে পদাবলী-সাহিতোর এই ৰিকাঁশ দেখিষ! একটি রূপকের 
কথ! মনে হয়। বপগ্রাগমেব ঠিক পূর্বে কোকিল ডাকে একটি ছুইটি। 

কিন্তু বসস্তাগমে যখন সমস্ত কুগ্জকাঁনন ফুলে ফুসে ভবিয়! উঠে, তখন সমস্ত 

আঁকাখ-বাতাস কোকিলেখ কুছববে মুখব হইষ| উঠে। বসস্তেব আগমনে 

কোকিলেব মনে যেমন অসীম আনন্দেৰ সঞ্চাব হব, চৈতম্থাদেবের আবির্তাবে 

তেমনই কবিগণের অস্ত্রে এক অপূর্ব আনন্দেব স্রোত বহিয়াঁছিল এবং 
উহা! তাহাদেব গীতলহবীকে উৎসারিত করিযা দিধাঁছিল। সেই মধুর 
আনন্দেব শোতে মুসলমান কবিগণ পর্যস্ত অবগাহন করিষা বৈষ্ণব পদাবলী 
ক্রচন! কবিযাছিলেন । খাধাব্ বর্ণনা! অথবা তীহাব চবিত্রাঙ্কনেব জন্য বৈষ্ণব 

কবিগণের আদশ ই ছিলেন চেতগ্তদেব । কি হিন্দুও কি মুললমান কবি, 

নকলেই বাঁধাভাবেগ মৃতিকে তীহাদের চক্ষুব সম্মুখে দেখিয়া! বাধাকে গড়িয়! 
গিয়াছেন। ইহাতে কোনরূপ কল্পনার প্রয়োজন ত্বাহাদেব হয় নাই। 

চৈতন্যদেব নিজেই ছিলেন প্রেমমূতি । হার হে মের 'আগ্রহে ও আতিতে, 
বিবহে ও মিলনে বৈষব-স্ঠধনার প্রণালাগুপি মুতি পাই্ষাছিল। বাঁধাভাবে 
আবিই চৈতন্তদেবের প্রেমের আকৃতি দেখিয। মুসলমান পদকত ণগণও এমন 

অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন যে তীহারাও বাধা-কষ্ণের প্রণযলীলা বর্ণন! 

কিরিষ। গিয়াছেন। সমুদ্রতরঙ্গ দেখিবামীত্র চৈতগ্থদেব তাঁহাকে বমুনা 

বলিয়। তুল করিতেন। গ্ররুফণের সহিত মিলন হইয়াছে এইরূপ ধারণায 

এমন আনন্দ তীহাঁর হইত যে তাহাতে তাহার দেহ কদস্বেব মত কণ্টকিত 

হইয়া! উঠিত। নদী দেখিবামাত্র উহ যমুন। বলিয়। তাহার ভ্রম হইভ-_- 



১৫২ সাহিত্য-পরিক্রম! ( 

বাহা' নদী দেখে তাহা মানয়ে কালিন্দী । 
তীহা! নাচে গায় প্রেমাবেশে পডে কান্দি ॥ ১ 

»«. পদাবলী-সাহিত্যে শ্রীরাঁধিকার যে প্রেমীবেশ, তাহ! চৈতন্যদেবের' 
প্রেমাবেশেরই অনুরূপ ৷ মধুব-মমুবীর ক নিরীক্ষণ করিযা চৈতন্যদেবের 

নুমধূব ভাঁবাবেশরেব চিত্র চৈতন্যচরিতামূ ত অঙ্কিত হইযাছে-- 
মযূরের ক দেখি, কৃষ্ণ-ম্থতি হৈলা । 
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পডিল। ॥ ২ 

মধুর-মযুত্রীর কণ্ঠের নীশিমা তাহাকে ্রীরুষ্ণচের বর্ণের কৃথা মনে, 

করাইয়! দিষাছে | নেঘেব নীলিন! দেখিয়াও সমযে দময়ে তাহার শ্রীকফ্রে 

কথা মনে পড়িক্নাছে। পদ্দাবপী-সাহিত্যে শ্রীবাধিকাবও এইরূপ ভাবাবেশ 

দেখা যাঁয়। চত্তীদ।সেব একট বিথাত পদে আছে 

সদাই ধেয়ানে ৃ চাহে মেঘ পানে 

ন। চলে নযনেব তাঁবা। 

এক দিঠ করি মযূব-মযুবী- 
ক কবে নিবিখনে । 

গোবিনদদদাসের একটি পদে আছে যে, শ্রীবাধিকা মেঘ দেখিযা শ্রুষেের 
সহিত শিলন্বে জন্য ব্যাকুল! হইয়াছেন এবং তগাল-তরুব নীলিমা দেখি 
মির্জমে তাগাকেই আলিঙ্গন করেন - 

জলদ নেহারি” নয়নে ঝক্ষ লোব 

বং বধজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল । 
জীচৈতনাদেবও-- 

"তমালের বৃক্ষ এক সম্মুখে দেখিয়া । 
রূষ বলি ধেয়ে গিয়ে ধরে জড়াইযা ॥ 

_গোঁবিন্দদাসেব কড়চ! 
শপ ৯ সর পপ সস প্র শী আজ আরশ আত পর রর বা) 

1 ১।. ধচতন্[-চবিতামৃত-_মধ্য ১৭শ পরিচ্ছেদ | 
২। চৈভনান্টরিতামৃত--মধ্য ১৭ পবিচ্ছেদ । 
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চৈতন্যদ্দেব কুষ্ণ-নাঁম শুনিবামান্র বক্তার পদে “বিক্রীত হইতেন__ 

ভাঁবাবেগে বাক্যহীন হুইযা যাইতেন। পদাবলী-সাহিত্যে রাধিকার 
অবস্থাও অনেক সমযে এইরূপই হইফাছে__ রহ 

যে করে কাম্্ব নাম ভার ধরে পাঁর। 

পায়ে ধবি কান্দে সে চিকুর গড়ি যায় ॥ 

সোনার পুতলী যেন মাটিতে লুটায় ॥ 
-্চত্ীদাস 

স্থৃতরাং পব চৈতনাধুগের পদ'বলীর বাধাকে শ্রীচৈতন্য ভিন্ন আর কি. 

বলিব? কৃষ্ণপ্রেম তাঁহার জীবনের ব্রত হওযাব পর হইতে চৈতন্যদেব মেই 
পৰম-আনন্দময়ের চিন্তাতেই মুগ্ধ ও আবিষ্ট হইয। থাকিতেন, সন্কীত'নের 

আনন্দে তিনি বাহাজগৎ সম্বন্ধ এক্বোবে উদাসীন হইয়া পড়িতেন । 

সেখলাল নামক একজন মুসলমান টৈষ্ব-কবি শ্রীব্বাধিকাঁর যুখ দিযা 

চৈতন্যদেবেবই সেই বিহ্বল অবস্থাই ব্যক্ত কবিধাঁছিল বলিয়া! মনে হয-_ 
শযনে স্বপনে ঘ'বতে পিরিতি, 

কবিন্ধ শ্যামেল সনে । 

সেই হইতে মৌর চিত বেগাকুল 
কিছুই না লষ মনে । _-সেখলাল 

স্থতবাং দেখা যাইতেছে ঘে, শ্রীচৈতনাদেবের আবির্ভীব না হইলে 
বৈষবেরা হয়ত আবাধিকাঁশিবোমণি শ্রীবাঁধিকার গ্রপয়-মহিমা উপলন্ধি 
কবিতে পাবিতেন ন!। ভিনিই শ্রীবাঁধিকার প্রণয়-মহিমা! জগতে প্রচার 

করিয়। গিগ্লাছেন। তীহারই জীবনেব ঘটনালমুহ পর-চৈভন্যযুগের পদ- 

কতণদের মনে রাধা-কৃষের প্রগযলীলাব বিষয়টি গভীব ভাবে মুদ্রিত কৰিয়া! 

দিয়াছিল। সেই অনীম প্রভাব হইতে মুসলমান কবিগণ পর্বস্ত মুক্ত 
হইতে পারেন নাই । 
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কোন কোন মুসলমান পদকতণ মবস্ ব্র-শীগার কাঁব্যোচিত মাধুর্ষে 

মোহিত হইযা পদ রচনা কবিরা গিধাছেন। কিন্তু মনে হয়, অধিকাংশ 

মুসলমান পদকতণ গ্রক তপক্ষে বৈষ্ণবভাঁবাঁপন্ন ছিলেন এবং স্ব সমাজে নিন্দার 
আশঙ্কা থাকিলেও বৈষ্ণব ধর্মেব্ই অন্ুপ্রেবণায স্পষ্ট ভাষায় তীহাদের 

সেই রুষ্-ভক্তি বাক্ত কবিষ| গিক়্াছেন। আঁকবব সাহা, নসীব মামুদ, 
ফকিব হবিব, ফতন প্রভৃতি মুসসলান কবিগণেব পদাঁবলীব ভণিতাঁব ভিতর 

দিয়। তীহাঁদেব কৃষ্ণভক্তি স্পষ্টই প্রকাশিত হইযাঁছে। এ সকব মুসলমান 
পদকতদের পদসমূহে ধে-বকম উপপন্ধিব গভীবতা আছে, তাহ। বৈষ্ণব 
অন্ুপ্রেবণা ভিন্ন সম্ভব নহে । যেমন-- 

আগম নিগম বেদ-সাঁব, 

লীল! যে কবত গোঠ বিহার, 

নশীব মামুদ কবত 'গাশ, 

চবণে শবণ দানরি ॥ 

কবি এখানে স্পষ্টভাবে শ্রীকৃষ্ণের পাপন্সে শবণ নাগিগ্াছেন, কোনরূপ 

দ্বিধাবোধ করেন নাই । 

ফকিব হবিব নামক একজন মুসলমান পদদকত1 বলিতেছেন__ 

ফকিধ হবিব বলে, কানুবে দেখি ভালে, 
ঘেন শশী পূর্ণ উদয় ।  « 

হেন মন কবে হিযা. কানুবে সমুণ্খ খুইর , 
নিববাধ দেখু সদা ॥ 

একেবারে বৈষ্খবভাঁখাঁপন না হইলে প্রাণের আকুতি এই ভাবে ব্যক্ত 

হুইতে পারে ন1। 
কবি সৈয়দ মতৃ্জা শ্রীকঞ্চের আহ্বান-_যেন সেই পরমপুক্ুবের 

বংশীধ্বনি শুনিয়াই গাহ্যাছেন _ 
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টসৈযদ মতুঁজা কনে নাগব রুসিয়া | 
আন ভূলাদ্বল মুঝলী শুনাইয। ॥ 

ইহাবই _- 

শ্তাঁম বন্ধু চিত-নিবাবণ তুমি । 

কোন শুভ দিনে দেখ। তোমা সনে 

পাশবিতে নাথি আমি ॥ 

এই গদটিব শেষাঁশে আছে-_ 

সৈব্নদ মতুজ! ভণে, কানুব চবণে, 

নিব্দেন শুন হরি | 

সকল ছাডিয়া রহিল তু! পারে, 

জীবন-মবণ তবি ॥ 

এই গীতাটিতে পদকত1 নিজে শ্র/ীবাঁধাব নুরে সহিত স্থুব দিলাহি্বা 

তাহার হৃদব-দেবতা শ্রাকৃষ্ণেব পদছাকার জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইরা- 

ছেন। অন্যান্য বৃহ মুসলমান পদকর্তাঁও বাঁধার বেনামী তাহাদের 

নিজেদের মিলন-ব্যাকুলতা ব্যক্ত করিয়াছেন। ফতন নামক এক পদকত 

গাহিয়াছেন_- 

সহিতে ন! পাবি আর, রুপা করি কব তাব, 

জন্ঘ অবধি দুখ পাইন । 

অধম ফহণেব সাধ, ক্ষেম প্রভু 'মপবাধ, 

বাঙ্গ। পা শবণ লৈন্ু। 

শ্রীকফ্চের শবণ প্রার্থনা কবিতে ইনিও কিছুমাত্র কুঠীবোধ কারন 

নাই। 

মুসলমান পদকতাঁদেব মধো টদি কাজির একটি বিশিষ্ট স্থান ছে 

এবং তাহার পদে উচ্চ শ্রেণীব কবিত্বও বর্তমাঁন। যেন উরকৃষ্ের মনোমুগ্ধকর 



& 
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বংশীধ্বনি তাঁহার অস্তবেব অন্তস্থলে পৌছিয়া তাহাকে ব্যাকুল করিয়া 
তুলিয়াছে এবং তিনি বংশীধাবীব সহিত মিলনের আকুলতাবশত 

ইয়াছেন_ 

চাদ কাজি বলে--বাঁশী শুনে ঝুবে মবি। 
জীমু না জীমু না আমি, ন1! দেখিলে ভবি ॥ 

এই সকল মুসলমান পদকতরশার হৃদদেক নিভৃত /কাঁণ শ্রীরুষণের 
মুবলীধবনি যেন অলক্ষ্য হইতে ধবনিত হইয়াছিল । সেই অপূর্ব বংশীধবনিই 
মুসলমান পদকতর্ণদের মুগ্ধ কবিচিত্তে কবিত্বরন উৎসাবিত করিঘ! 

দিয়াছিল এবং সমস্ত পদাবলীব ভিতবেই £ই সকল পদকতণাদের বৈষব- 
ভাঁবাপনন হৃদযটি আত্মপ্রকাশ কবিধ ছে। 

বৈষ্ণব সাহিত্যে মুসলনান কবিব সংখ্যা অল্প নহে। কথেকজনেব নাঁঘ 

এখানে উল্লেখ করা হইল, যেমন-_অলিরীজা, আকবর সাহা, কবীর, 
, গবিৰ খাঁ, চাদ কাজি“নশীব মামুদ, ফকির হবিব, ফতন, সেখ ভিখন, 

সেথ জাশাল, সেখলাল.“সৈয়দ মতু্জ! ইত্যাদি । কবি হিসাবে ইহা 

অনেকেই শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগ্য । শ্রেঠ কবিব কাব্যে এমন একটি 

কোমল মধুর উজ্জ্রশত1 থাঁকে যাহা! আমাঁদিগেব প্রাণে ও মনে এক অপূর্ব 

উন্মাদনা আনিয়া দেয়। এই কোমলতা এবং মীধুর্, ঘাহাকে রাস্কিন্ 

1091716 690619485৭৭ বলগিযাছেন” জুবেষটব যাহাকে বলিয়াছেন, 

€0110805 এবং সেক্সপীয়র যাহাকে 106-280£5 বলিয়াছেন, তাহার 

সন্ধান এই সকল মুসলমান কবিদের পদাবলী 'আঁঙ্বাদন করিলেও পাও! 
যায় । 

কবির পরিচয় তীহাদিগেব কফাবো। কাব্য বৃঝিবার স্থবিধা হইকে 

বলিয়াই আমরা ভীহাঁদিগেব জীবন-বৃত্বান্তের অঙ্গসন্ধান করি । কিন্ত 

উল্লিখিত মুসলমান বৈষ্ণব পদকর্তাগণের অনেকেরই জীবন তমদাবৃত ॥ 
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কারণ কবিগণ নিজের! এ বিষয়ে অত্যন্ত উদাসীন ছিলেন এবং কোনও 

, জীবনীলেখক তীহাঁদের জীবনী লিপিবদ্ধ করিযা যান নাঁই। ইহাদের 
জীবনেব শিক্ষা-দীক্ষার যেটুকু পবিচষ আমরা পাই, তাহ! তাহার 
কাব্যেই বর্তমান 'আঁছে। কাব্য হইতেই তীহাদের ভাবগ্রবণতা ও 
অন্তর্জীবনেব ধারণ! কবিয়া লওয়া ঘায়। 

নিয়ে এক এক কবিযা কয়েকট কবি ও তাহাদের কাব্যেব পৰিচয় 

প্রদত্ত হইল।__ 
যাল 

বঙ্গসাঁহিতো যে-কয়জন মুদলমান কবি পদ-রচন| কবিযা খ্যাতিলাভ 
করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কবি আলগয়াল একটি শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার 

করিয়া আছেন। ইহাঁব রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদ বর্ণনাচাতুর্যে ও সরস শব্দ- 
যোৌজনাব মাধুর্ধে খুবই স্ন্দব । 

ইনি ফবিদপুব জেলাব ফতেয়াবাঁদ পবগণার জালালপুব নাঁমক স্থাণনর 

অধিপতি সম্শেব কুতৃবেব মুদলমান সচিবেব পুত্র ছিলেন। যৌবনে ইনি 
ইহার পিতার সহিত জলপথে যাঁইতেছিলেন। সেই সময়ে ইহার। 

পোতুীজ-জলদম্থয হা্ম।দদেব দ্বার। আক্রস্ত হন। সেই আক্রমণে কবির 

পিতা প্রাণত্যাগ কবেন। কিন্তু কবি কোনবপে রক্ষা! পাঁইয়৷ বোসাঙ্গের 

€আবাকানের) রাজার প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরের শরণাপন্ন হন । 

সঙ্গীত ও অপরাপর ন্ুকুমার শাস্ত্রের প্রত মাগন ঠাকুরের ( ইনি মুসলমান 

ছিলেন ) বিশেষ অনুবাগ ছিল । তিনি আলওয়লের কবিত্বশক্তিব পবিচস্ব 

পাইয়! তাহাকে প্রপিন্ধ হিন্দী কবি মালিক নহম্মৰ জয়সী প্রণীত “পচ্মু(ব' 

কাবোর অনুবাদ কর্সিতে বলেন । আলওযাঁল যখন “পন্মাবৎ কাব্য' রচনা 

শেষ করেন, তখন ইনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। সেই বৃদ্ধবযদে তিনি 'আঁবার 
তাহাৰ আশ্রক়নাত1 এবং পাহিত্য-প্রচেষ্টায় উৎসাহ্দীতা মাগন ঠাকুরের 
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আদেশে “সযফল ঠুল্ক+ ও 'বদ্দিউজ্জমাল' নামক ফারসী কাব্যের অনুবাদে 
বতহন। কিন্তু অন্থবাদ শেষ হইতে না হইতে শা! সুজা আরাকান 

*অধক্রমণ কবেন এবং আলওয়াল বন্দী হন। পে কারামুক্ত হইয়া! এই 

দীন কবি সৈয়দ মুসা নামক একজন সদয বাক্তিব নিকট আশ্রয় পাইযা- 

ছিলেন। তখন তিনি তীহাঁব শগ্র-বীণাব পুনবাধ "চার সংযোজলা! করিযা 
অসমাপ্ত কাব্য ছুইট শেষ করেন। ইহা ভিন্ন তিনি "লোঁর চক্জ্রীনী ও 

"সতী ময়না নামক ছুইখানি কাব্যেব শেষাণ্শ বচন! কবেন, এব পবে 

সৈষদ মহম্মদ খ। নাম£ এক ব্যক্তি আদেশে ফার্সী কবি নিজামী 

গক্তনবীর প্রসিদ্ধ কাব্য হফত পা্কাব' বাঙ্গলাব অনুবাদ কনেন। উত্ত 
কাব্য কযখানি আঁলওযালের মৌলিক স্ছ্ঈ নহ। জঅসগুলিহ ভয হিন্দী 

না হয ফার্পী কাবযব অন্রবাদ। কিন্তু অনুবাদ হইলেও প্রতোকথাঁনি 

কাব্যেন "অনেক স্থলেই চমৎকার কবিত্ব ও নৃতন স্থ্টিৰ অভিনবত্ব আছে । 

আঁলওষালেব সমস্ত কাবোব মধো তাহার পন্নাবৎ কাঁব্যখানিই সমর্ধিক 

প্রসিদ্ধ । ইহাতে কবির পাণ্ডিতা, গন্তীর সংস্কৃত-জ্ঞ।ন, সরস শব্দযোজন। 
প্রভৃতি প্রকাশ পাইযাছে। স্থানে স্থানে চমতকাব খতু বর্ণনাও আছে। 
তাহাব ব্চনায় কলসী্ক্ষা বমনীব জল ভবিয| আনাব বর্ণনা, বন্পঃসন্ধি 
বর্ণনা গ্রভৃতি অতি স্ুন্দবভাবে চিত্রিত হইযাছে। 

ইনি মুকন্দরাঁম কবিবন্কণেব ও কাঁশীবাঁম দাঁসেব পরবর্তী কবি। ড্র 
দীনেশচন্দ্র সেন অহাশষ অনুনান কবেন যে, "১৬১৮ সালের কাছাকাছি 

কোঁনও সালে ইহার জন্ম হইয়াছিল। ১৬৫৮ খৃষ্টাবে শা স্থজাঁর মৃতু 

হয়। নুতরাং ভাহাব পূর্বে কৰি আলওযাল যে বর্তমান ছিলেন, ইহা 
নিঃসন্দেহ। 

কবি আল €য়াণ যে বর়ঃসন্ধি বর্ণনায় একজন রসজ্ঞ বৈষ্ব ছিলেন, 

তাহার পৰিচয় তাহার «পদ্মাবৎ কাব্য হইতে পাওয়া যায় 1 
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আভ আখ বক্র?ৃষটি ক্রমে ক্রমে হয় £ 
ক্ষণে ক্ষণে লাজে তন্ন আসি সঞ্চবন্র ॥ 

চোঁব রূপে অন্জ অঙ্গেোতে উপজয | 

বিবহ-বেদন। ক্ষণে ক্ষণে মনে হয | 

অনঙ্গ সর্ধাব অঙ্গে রঙ্গ ভ সঙ্গে ॥ 

আমোদিত পদ্মগন্ধ, পদ্মিনীব অঙ্গে | 

গন্ববী কামিনী কামবিমোহে | 

খঞ্জন-গঞ্জন নয়নে চাহে । 

মদনধনথ ভূকবিভাঙ্গ | 

অপাঞ্গ ইঙ্গিত বাঁণ তবঙ্গে ॥ 

ছাঁলওয়ালেব এই বধঃসন্ধি বর্ণনা বিদ্যাঁপতিব বয়ঃসদ্ধি-বর্ণনাঁৰব কথা 

ব্রণ কবাইঘা দেষ। বন স্থানেই পিগ্যাপতিব বর্ণনার চমতকারিত্ব আঁল- 
ওযাঁলেব বর্ণনাষ ফুটিযা উঠ্ঠিয়াছে। আলওযালের-_ 

চলিগ কানিনী গজেন্্র গাঁমিনী 

খঞ্জনগমন শোভি তা ॥ 

বিদ্যাপতির _ 

গেলি কামিনী গজহ গামিনী 

বিহসি পালটি নেহাবি”। 

এই বর্ণনাব কথা মনে" কবাইয। দেয় । ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, 
বিগ্কাপতির পদীবলীব মাধুর্ধে তিনি মুগ্ধ হইয়া! প্রভাঁবাদ্িত হইয়াছিলেন 
আলওষালেব উপব জবদেবেবও প্রভীব ছিল। অনেক স্থানেই তাহার 

কবিতার কথার বীঁধুনি ভ্যদেবে মত। বিগ্যাপতিব বর্ণনা-চাতুর্ধ ও 

জরদেবের সবস শবযোজনাঁর লৌকর্ধ মিলিযা আলওযাঁল কবির ববিতাকে 
সবসনুন্গর কবিয়। তুলিযাছে | 



১৬০ সাহিত্য-পরিক্রম1 

আলওয়ালের নিয়লিখিত রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদটি সমধিক প্রসিদ্ধ-_ 

_. বাঁধা অভিসারে গিয়। বাড়ীতে ফিরিয়াছেন, তাহার ননদদিনী কুটিলার 

তিরক্কীর রাধিকার অসহ বোঁধ হইতেছে । কুটিলা তাহাকে প্রশ্ন করিতেছে 

_হে সুন্দরী তুমি প্রতাষে যমুনায় গিয়েছিলে * এখন দিবাবসান হইয়াছে, 
ব্রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আদিযাছে। এত বিলম্ব তোণাঁর কি জন্য হইল ?-- 

ননদিনী রস-বিনোদিশী 
ও তেব কুবোঁল সহিতাঁম নারী ॥ ফ্র॥ 

ঘরেৰ ঘরণী জগত মোহিনী 

প্রতাষে যমুনা গেলি। 
বেলা অবশেষ নিশি পরবেশ 

কিসে বিলম্ব কবিলি। 

অভিসারিকা শ্ীবাধ উত্তরে বলিতেছেন-__-. 

প্রত্যুষ বেহানে কমল দেখিঙ্থা 

পুম্প তুলিবাবে গেলুম । 

বেলা উদনে কমল মুদন 

ভ্রমর দংশনে মৈলুম ॥ 

কমল-কণ্টকে বিষন সঙ্কটে 

করের কন্বণ গেল। 

কম্কণ হেরিতে ডুব দিতে দিতে 

দিন অবশেষ ভেল ॥ 
সীখের পিশ্দুর নয়নের কাল 

সব ভাসি' গেল জলে । 

হেব দেখ মোর অঙ্গ জরভর 

দাঁকুণি পন্মের নালে ॥ 
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এই ভাবে রাধিকা তঁহার নিজের অন্গের অভিলার-লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়া 
“উহা! গোপন কর্িতেছেন। এই উক্তির পশ্চাতে রাধিকার যে মুভিটি 
ফুটিযা! উঠিয়াছে, তাহ! অপূর্ব। হুর্গম পথে অভিসার-যা্রা করিন্বা এবং 

প্রত্যাবর্তন করিয়া রাধা! মলিন হইয়াছিলেন--তিনি তাহার করের কম্কণ 
হারাইষাছেন এবং তীহার সিন্দুরের রেখ! ও নম্বনের কাজল লুপ্ত হইয়াছে । 
কিন্তু তাহ! গোপন করিষা তিনি যে ভাবে অভিসাঁর-লক্ষণ ব্যাখ্য 

কত্রিলেন, তাহাতে তীহার করুণকোমল রূপটি চমৎকারভাবে প্রকাঁশ 

পাইয়্াছে। 

এই পদটির শেষে কবি বলিতেছেন-_ 
আরতি মাগনে আলওয়াল ভণে 

জগৎ্মোহিনী বাম! ॥ 

কবি আবওয়াল যে মাগন ঠাকুরেব আজ্ঞায় এই পদ রচন| করিয়বাছি- 

লেন, তাহার প্রমাণ এই তণিত। হইতে পাওষা যাঁষ। 

আলওয়ালের পদাঁবলীতে বৈষ্ণব কবিদের মত যে উপলব্ধির গভীকতা 

এবং বর্ণনাকৌশল আছে তাহা পাঠকদিগকে মুগ্ধ করে । 

আকবর সাঁছঃ-- . 

ইছার একটি গৌরচন্দ্রিজার পদ পাওয়া গিষাঁছে। এককালে যেমন 
ভন ছাড়া আর গীভ ছিল ন।, পরে ভ্রেমনি গৌরচন্দরের চবিত-বর্ণন! ছাড় 

আর দীত কল্পনা কর! যাইত না। বৈষর পদ্দাবলীগুজি গাঁ করিয়! 

শোনানে] হুইত। সেই কুষ্ণলীলা। গাঁহিবার পূর্বে গৌরচন্দ্রিক! গাহিয়া 
ফোৌতাদের মন ভক্কিতে প্রেমে অভিদিক্ত করিয়। লওয়! হইত । নিমোদ্ধৃত 
আকবব সাহের রচিত পদটিতে গৌরাঙ্গলীল! বর্ণন! করা হইয়ান্ধে। 

৯১ 



১৬২ সাহিত-পরিক্রমা 

সম্বীত্তনের আনন্দে বিভোর চৈতন্যদেবের রূপমাধূর্ষে মুগ্ধ হইয়া কৰি 
গাহিযাছেন-_. 

জিউ জিউ মেরে মন চোর গোবা । 
আপহি নাঁচত আপন রসে ভোরা ॥ ঞ্॥ 

খোল করতাল বাঁজে ঝিকি বিকিযা। 

আনন্দে ভকত নাঁচে লিক্ষি লিকিয1। 

পদ ছুই চারি চলু নট নটিয়া। 
থির নাহি হোয়ত আনন্দে মাঁভোযালিয়! ॥ 

এছন পহুকে যান বলিহারি। 
সাহু আকবর তেরে প্রেম-ভিখারী ॥ 

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সম্কীতর্নূপ মহাজ্ঞ দর্শনে মুসলমানগণ 
পর্স্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আকবর সাহও সেইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রতুর 
সন্থীর্ত ন-লীল। চাক্ষুষ দর্শন করিয়া এই পদ্দ রচন! কবিয়াছিলেন বলিয়! মনে 
হুয়। শ্রীবুক্ত হাঁরাধন দত্ত তক্তনিধি ম্হাশ্য এই পদটি সম্বন্ধে বলিম্নাছেন 

*€এ রূতন বাঁজে-মারক। নহে, প্রাচীন এবং হীরার ধারে প্রস্তত।” 

ভগবৎপ্রেমে আনন্দে আত্মহার! হইয়া গৌরাঙ্গেব নৃত্যের বর্ণনা! লোচন্দাস, 

বাস্তু ঘোষ প্রভৃতি পদকতাঁদদের গানেও পাঁওয| যাঁধ। গরিব খা নামক 
একক্রন মুসলমান পদকতরও একটি গৌরচন্টিকার পদ পাওয়া গিনাছে। 

চৈতগ্ভদেবের ভুব্নভলানো৷ গৌর-বরণ দেখি কৰি মুগ্ধ হইযাছেন এবং তিনি 

ভীহার সেই শৌববর্ণ কোথা হইতে পাইয়াছেন তাহ! নির্দেশ করিতে গিয়| 

স্বলিরনাছেন যে রাই-কান্থ দুইজনের রূপের সারাংশ লইয়া! হয়ত গৌরাঙের 
অপূর্ব রীপমীঁধুরধ সৃষ্ট হইয়াছে । কোন্ রূপ-পাথারে ডূবিয়! চৈতগ্যদেবের 
বর্ধ গৌর হইয়াছিল, তাঁহা জানিবার জন্য গরিব খাঁর অসীম কৌতুহল 

হইয়াছে । রীপসুগ্ধ কবি গাঁহিয়াছেন__ 
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শরমে শরমে পেলায়ে গেল । 

রাই কান্ ছুটি তন্ন ফ্যামন দুধে জলে ম্যালাঁষে গেল ॥ 
টাদের কোলে চকোরী না জুধায় ডুব) অবশ হ'ল ॥ 

সে সুধার পাথাবে পথ ন৷ হেরিযে জনম-ভর ডূধ্যা রহিল ॥ 

গবিব তাই গ্যাখাঁর লাগি” মনের হুখে মন গুমরি পাগল হ'ল ॥ 

সে বসের পাখাব পেল না কোথায়, 

শ্টাষে আচোট ভূ'যে পড়িয়ে মল ॥ 
জানি কার রূপ-পাথারে ডুব)! টাদ গৌব হযেছে। 
য্যামন ক'রে বাম্ত ভাল স্তা। ওব মন-মত আছিল। 
ও মন আছিল স্যা রূপের কাছে। 

গরিব কয় ধরমু ঝলে ডুব্য! প্যালে না, তাই খাপি নদেয় এয়েছে ॥ 

কবীব ₹_ 

ইনি হিন্দী সাহিত্যে সাঁধক-কৰি নহেন। ইহার ভাষাই তাহার 

সাক্ষ্য দিতেছে । ইহার একটি পদে বসন্তোৎসব উপলক্ষে হোলী-খেলার 

চমৎকাঁর বর্ণনা আছে। ব্রজযুব্তীর! চুরা-চন্দন ও গোলাপের সুগন্ধমিশ্রিত 
আবীর লইযা শ্তামের অঙ্গে দিতেছে । শ্রীরুঞ্*ও ফাঁগ লইয়া থুরিতেছেন-_ 
কখনও বা এু'বাধিকাকে সেই ফাগের রঙে রঞ্জিত করিয়া দিতেছেন। 

ফাঁগের বর্ষণ হইতে নিষ্কৃতি গাইবার জগ্ত বারে বারে শ্রীরাধিকা। 
অবগুঠনদ্বারা তাহার মুখ ঢাকিতেছেন। অবগুঠনের অন্তরালে তাহার 
মুখ-চজ্জ বাঁর বাব লুকাইতে দেখিয়া! মনে হইতেছে যেন মেথের 
আডালে চাদ গিয়া! আত্মগোপন করিতেছে । 

ববজ কিশরী ফাণ্ড থেলত রঙ্গে | 

চুঘা চন্দন, আবীর গোলাৰ, 

দেমুত শ্ামের অঙ্গে ॥ ফ॥ 



১৬৪ সাহিত্য-পরিক্রম! " 

ফা হাতে করি, ফিরত শ্রীহরি; 

ফিরি ফিরি বোঁলত রাই। 
ঘুমট উঠামে" বয়ান ছপাঁয়ত, 

বেরি বেরি যৈসে মেঘসে চাদ লুকাই ॥ 

ললিতা এক! পরী, ফাু হাতে করি, 
দেষত কানু নয়ন । 

বৃকভাম্ব কিশোরী দুরু" বাহু ধরি, 

মারত শ্যাম বয়ান । 

আর এক সখী, জীউ জীউ করি, 
কাছা! লাগাও আবীর । 

কমরি ফা লেই, কান নযান বেরি বেরি দেয়ত” 
হাঁ ই! করত কবীর ॥ 

ইহার সহিত বিখ্যত বৈষ্ণব-পদকতণ ভ্ঞানদাসের এই কবিতাটি 

তুকসনীয়_ 
মধুবনে মাধব দোলত রঙে । 

ব্রজ বনিতা! ফাণ্ড দেই শ্যাম-অঙ্গে। 
কান্থ ফাগ্ড দেয়ল শ্ন্দরি জঙ্গে | 

মুখ মোড়ল ধনি করি কত ভঙ্গে ॥ 

ফাণ্ড রক্গে গোপী সব চৌর্দিকে বেড়িয়!। 

শ্যাম অঙ্গে ফা দেই অঞ্জলি ভরিয়া ॥ ইত্যাদি 

কবীরের পদ্রটিতেও জানদাসের এই পদটির মত বর্ণনার চমৎকাত্বিত্ব 
আছে । 

নশীর মাযুদ ₹-- 

ইছার একটিমাত্র পদ বৈষক্ঘদাস কতৃক সঙ্কলিত “্পদ্বকল়্তক্গতে 
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পাওয়। গিয়াছে। ইইহাব জীবনের কোন বৃত্বাস্তই পাঁওয়া যায না। তবে 
ইনি হয়ত পশ্চিমবঙ্গবাপী ছিলেন ৷ কারণ পূর্ববঙ্গ হইতে যে সমস্ত 
পদ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার মধো নশীর মামুদেব কোনিও পর্দ দৃ 
হযনা। 

ইহার যে পদটি পাওয়। গিষ/ছে, সেটি গোষ্ঠটবিহারের পদ। পদটির 

বচন! অতি নুলর । শীকৃষ্ণ এবং বলরাম মুবলি-ধ্বনি করিক্স। ধেনুগুলির 

সহিত খেল। করিতেছেন | শ্রীদাম সুদাম প্রভৃতি সঙ্গীগণও তীহাঁদের সঙ্গে 

আছেন। যমুনা-তীরে ধবলী শ্যামলী প্রভৃতি গাতীদিগকে অহ্বান করিয়া 

কান্থু যাইতেছেন এবং খেলা করিতেছেন ৷ তাহাবা কিশোর বয়স এবং 
মুখে নীল নব-জলধরের কান্তি । স্থন্দর গুঞ্তা-হার তাহার কৃণে এবং মুখে 

মদন দীপ্তি পাইতেছে । শ্রীকুষ্ণের এই গেষ্ঠলীলা আগম নিগম বেদ 

প্রভৃতি শাস্ত্রে সার । 

ধেনু সঙ্গে গোঠে রঙ্গে 

খেলত রাম স্বন্দর শ্যাম, 

পীচশি কাঁচনি বেত্র বে 

মুরলি আলাপি গাঁনরি । 

প্রি দাম শ্রীদাম লুদাম মেলি? 

তুরণি তনয। তীরে কেলি 

ধবলি শাঁউলি আওবি আবি 

ফুকবি চলত কানরি ॥ 

বস কিশোর মোহন ভাতি 
বদন ইন্দু জলদ-ককাতি 

চারু চশ্ছি গুঞ্জা-ছার 

বদনে মদন ভার । 



১৬৬ সাহিত্য-পবিক্রেম! 

*আগম নিগম বেদ সার 

লীলা যে করত গোঠবিহাঁর 
নশীর মামু করত আশ 

চবণে শরণ দানরি ॥ 

তণিতার অর্ধ কলিটি পদকর্তণর কৃষ্ণতক্তির পরিচায়ক । এই পদটির 

ছনাঝঞ্কার এবং অপূর্ব শব্দচিত্র বচনাব কৌশল লক্ষ্য করিবার বিষষ। 

ফকির হবিৰ নামক মুসলমান পদকতণর একটি প্র পাওয়া গিয়াছে । 
উহাতে কবি শ্রীকৃষফের রূপবর্ণনা করিয়াছেন। পদটি জুন্দর, কিন্ত তাহার 

বর্ণনার বিশেষ কোনও অভিনবত্ব না থাঁকায় উহা! আব উদ্ধত করা! 

হইল না। 

সেখলাল £-_ 

ইনি চমৎকারভাবে অনুবক্তা শ্রীরাধ!র বর্ণনা কবিয়াছেন। শ্রী্কষেরর 
সহিত মিলনোৎস্থক হইয়৷ বিরহের যে অন্রভূতি, তাহ! হুন্দবতাঁবে বণিত 

হইয়াছে_ 

শুন লো স্বনি কিছুই না জানি 
কি বুধি করিব আমি । 

তারিতে নারিব দৈবে মরিব, 
নিশ্চয় জাঁনিহ তুমি ॥ 

শয়নে-ন্বপনে, শ্যাম বধুর সনে 

নখে গিয়াছি্র নিদ | 



বঙ্গেব সুসলমান বৈষ্ব-কবি ১৬৭ 

পাজব কাটি শ্তাঁম বধুরে কেবা, 
দিষ! নিল সিদ। 

তোমারে কহিস্থ সখি,  পিরীতির এই ব্রীতি 
সঙ্গাই পর্বশ দে। 

সেখলালে কষ, যে জন তাহা হয়, 

সে বিনে জানিবে কে॥ 

ফতন নাক এক পদকৃতাঁর একটি পদেও অনুবক্তা রাধার বিরহিণী- 

রূপটি চমৎকাঁব ভাবে প্রকাশ পাঁইয়াছে। বাধিকার সেই ব্যাক্ুলত! যেন 
আমাদের চোঁখের সাম্নে ভাসিযা উঠে। রাধিকা বলিতেছেন-_ 

আরে মোর 'একি পরমাদ হইল। 

ছটফট করে হিয়] কহ ন। বধুবে ঘাইয। 
কি দিযা কিবা গুণ কৈল ॥ 

ভীতে মোর নাহি সাধ, মিছামিছি পবিবাদ 
মিছ! পাঁকে ঠেকিয়া রৈস | 

এমন করম মোর, কলছ্কেব নাহি ওর, 

সহিতে-না পারি আর কৃপাকরি কর তাৰ 

জুনম অবধি দুখ পাইন্থ ॥ ইত্যাদি 

সেখ ভিখন £ __ 

ইহার একটি “্খগ্ডতা”্র পদ পাওয়া গিষাছে। প্রাকুষ্ণ অন্য নায়িক। 

ভোগ করিয়। আসিযাছেন। তীহাব সর্বাঙ্গে সেই সকল লক্ষণ ব্তশান। 

ইহাতে অভিমানিনী রাঁধ! যে উক্তি করিতেছেন তাহাব ভিতর দিয়! তীহার 

'ছুঃথপুর্ণ সরল হৃদয়ট আত্মপ্রকাশ করিতেছে-_ 



সাহিত্য-পরিক্রমা 

সবাই বলে রাধার পত্নাণ কানাই । 
তুমি রজনী বঞ্চিলে কোন ঠাই ॥ ঞ্র॥ 

কেমন বানালে চুভাঃ শ্রবণে দুলিতেছে, 

মেলিতে নার ছুটি আখি । 

হব ন1 মথুরাগতি, কি কব চূড়াব তীতি, 
ম্তাম-অঙ্গে লাগিয়াছে সাথি । 

কুছুম কম্ত,রী আর, নূগঞ্ধি তান্ুল, 
থুইয়াছিন্থু সিয়র উপব। 

হা হরি হা হবি করি” জাগি] পোতান্ নিশি 
তুমি ছিলে কাহার মন্দিরে ॥ 

সেখ ভিথনে ভণে, বড দুঃখ বাইয়ের মনে, 
পাশবিলে পৃবব পিবিতি | 

আঁমাব করম দোঁষে তুমি থাক অন্য পাশে, 

হউক মেন বাঁধাব মিরিতি ॥ 

সৈষদ মতু জা-_. 

ইহাব একটি পদ “পদকল্পতরু”তে উদ্ধৃত হইযাছে, কিন্তু এই কবির 

কোনও পরিচয় আজ পর্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই । 'কবি ধিসাঁবে ইনি যে একটি 
শ্রেষ্ঠ আমনের অধিকারী সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই । ইহার শ্রীকফের। 
ূপবর্ণনা, নান; ভবিসশ্মিলন প্রভৃতি-সধ্বন্বীন্ন পদ্দগুলি অতি মনোহক্ন। ইন্গি 

ভ্রীকফের রূপবর্ণন! করিতেছেন__ 

সুবনমোহন রূপ অতি মনোহর । 

ঝলমল কবে রগ দেখিতে খুনার ॥ 



বঙ্গেব*মুসলমান বষ্ণব-কবি ১৬৯ 

তরুমূলে করে কেলি ভ্রিভঙ্গ হইযা | 

কত কত নাঁগরী বহে চাদ-মুখ চাহিয়া ॥ 

জিনি শশী দিবাকর জিনিয়া উজর। 
আন মোহিত হুইল ত্র রমণী সকল ॥ 

কপালে তিলক চাদ জিনি তাঁরগণে। 
চিকুর জিনিয়। ছটা! পড়িছে গগনে । ইত্যাদি 

এই কবি অল্প কথায় “স্রিণী পল্পবিনী লতেব শ্রীবাঁধিকাঁর রূপের যে 
আভতাষ দিযাঁছেন তাহ! অপূর্ব_ 

একে তোমাৰ গোরা গা»? না সহে ফুলের ঘা, 

বাধ হেলিছে সব অঙ্গ । 

সৈয়দ মতু্জার নিম্নোদ্ধ'ত আত্মনিবেদনের পদটি খুব প্রসিদ্ধ এবং ইহ! 
“পদকল্পতর”তে স্বান পাইযাঁছে।-- 

শ্যাম বধুঃ আমার পরাণ তুমি ! 
কোন্ শুভদিনে দেখা তোমা সনে 

পাঁশরিতে নাবি আমি ॥ 
যখন দেখিয়ে ও চাদ বদনে, 

ধৈরয ধরতে নারি। 
অভাগীব প্রাণ করে আন্চান্ 

দণ্ডে দশবার মবি ॥ 
মোরে কর দয়! দেহ পদছাযা 

গুন শুন পরাণকান্ু। 
কুল শীল সব ভাগাইছু জলে 

না জীয়ব তুয়। বিচ॥ ইত্যাদি 

বৈফব-পদাৰলী কতকগুলি রদ অধলগন করিয়া রচিত। যেমন পূরবরাগ, 



১৭০ সাহিত্য-পরিক্রমা « 

মান, বিরহ, ভাবস্শ্মিলন ইত্যাদি । মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণও এ বিভিন্ 
রস অবলম্বন করিয়। পদাবলী রচনা কবিয়াছিলেন। কোনিও এক প্রকার 

রস অবলম্বন করিষ। তাঁহাদেব কবিতা গড়িয়া উঠে নাই। বৈষ্ৰ “ 
সাহিত্যের উপজীব্য বিষয় খুবই সঙ্কীর্ণ। সকল পদকতারাই হয় 

শ্রীচৈতম্যদেবের বন্দন৷ অথবা! লীলা প্রসঙ্গ এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলার 

বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্ত তাহাদের আশ্চর্ধ রুতিত্ব এইখানে যে, 

ইংরেজ কবি কীট্রসের মত তীহারা! অতি সহজেই শব্দ ও উপমার সাহাযো 
একটি সৌন্দর্চচি্র জীবস্তনাঁবে ফুটাইয়! তুলিয়াছেন। বর্ণনীয বিষয় 

সঙ্কীর্ণ হইলেও তীহারা বে সুন্ সৌন্দর্ধান্তভূতির পরিচয দিয়াছেন 
তাহা অপূর্ব। 

পদাবলী সাহিত্যের বহু পদে প্রীরুষ্ণেব মনৌসুদ্ধকর বংশীধ্বনির 
অহ্বানের হ্থুব বাজিয়াছে । সেই মর্মভেদী বংশীধ্বনি শুনিলে রাঁধার 

আর ঘরে থাকাই দার_-তিনি চঞ্চল হইয়! উঠিয়। শ্রীকৃষ্ণের পাঁয়ে নিজেকে 

বিলাইয়। দিবার জন্য ব্যাকুল! হইয়া উঠেন। সেই বীশীর স্থরের এমনই 
আঁকর্ষণী শক্তি । বৈষ্ণব-কবিগণ বাশীর স্বরে রাধার আকুলতা বচক্ 

করিয়া! রূপকভাবে ভগবানের সহিত মিলিত হইবার জন্য ভক্তের আকৃতি 
প্রকাশ করিয়াছেন । বহু বৈষব-পদে সেই বিশ্বনিষস্তা আনন্দময় পুরুষের 
বাশীর সুরটি ধ্বনিত হইতেছে । সেই পরমপুরুষ- আনন্দময়ের স্থুর 
যাহার কাণে পৌছায় দে কোনরূপ সীমার *বাধনে আবদ্ধ থাকিতে 

পারে না। 

গীকষকীর্তনের বিখ্যাত পদে__ 

কে না বাঁশী বাঁএ বড়াধি কালিনী-নই-কুলে । 

কে ন! বাঁশী বাএ ব্ড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে | 



বঙ্গের ঘুসলমান বৈষ্ব-্কবি ১৭১ 

আকুল শরীর মোর বেযাকুল মন । £ 
বাঁশীর শবর্দে মো আঁউলাইলে? রান্ধন। 
কে ন। বাঁশী ঝাএ দে না কোন্ জন! । 
দাসী হত তাঁর পারে নিশিবে। আপনা ॥ ইত্যাদি 

এই বাঁশীর স্থরের কথাই আছে । চত্তীদাস এবং অন্যান্য বহু পদকতর্থ 

পদে এই ঝাঁশীর সুরে বাঁধার চঞ্চলত। ব্যক্ত হইযাছে। 
মুসলমান বৈষব-কবিগণ তাহাদের অস্তরের অন্তস্থলে সেই পবমপুরুঘের 

বংশীধ্বনি শুনিষ| শ্ররাধিকাঁর মুগ্ধ ও ব্যাকুল অবস্থাটিকে চমৎকার ভাবে 

বর্ণনা করিযা গিম্াছেন। চট্টগ্রামের ফেণী নদীর তীরবাঁসী * অলিবাজা 
নামক এক কবি গাহিয়শছেন-_ 

বনমালী শ্যাঁষ তোম!র মুবলী জগ-প্রণ ॥ ক ॥ 

শুনি সুরলীব ধ্বনি ভ্রম যায় দেব-মুনি, 

ত্রিভূবন হএ জর জব | 

কুলবতী যত নারী গৃহবাল দিল ছাঁডি” 

শুনিয়া দারুণ বংশী-ম্বর ॥ 

জাতি ধর্ম কুল নীতি তেজি বন্ধু সব পতি 
, নিত্য শুনে মুরপীব গীতি । 

বংশী হেন শক্তি ধবে তন্গ রাখি? প্রাণী হরে, 
বংশীমূলে জগতের চিত ॥ 

যে শুনে তোমার বংশী সে বড দেবের অংশী 

প্রচারি” কহিতে বাসি ভফ। 
গৃহবাসে কিবা সাধ বংশী মোর প্রাণনাথ 

গুরুপদে অলিবাজ| কষ ॥ 



১৭২ সাহিত্য-পরিক্রমা 

ইহ অপেক্ষা াদ কাজি” নামক কবির নিয়োদ্ধত পদে রাধার 

ব্যাকুলতা৷ আরও তীব্র এবং তাঁহাব লঙ্জাশীলা মৃতিটি বড়ই মধুর । গুরু- 
ভমের নিকটে রাধা যখন উপবিষ্টা তখন অকন্মাঁৎ বাঁশীর রব তীহার 

কানে পশিগ়্াছে- ইহাতে তিনি লজ্জাখ বিত্রত। কিন্তসে বংশীধ্বনি 

"কানের ভিতব দিষা মরমে পশিবা” তীহাকে এমনই বাকুল করিগাছে 
যে, তীহাব অবরুদ্ধ অংত্ম। সীমাব বাঁধ ভাঙ্গিয়। অসীমেব সহিত মিলিত, 

হইবাঁব জন্য নিবিড আনন্দে উত্ললিত হইয়! উঠিধাছে। 
বাশী বাজান জান না। 

অসময বাজাও বাঁশী পবাঁণ মানে না। 

যখন আমি বেস! থাকি গুরুজনাব কাছে। 

তুমি নাম ধইরা বাঁজাও বাঁশী, আব আমি মইবি লাজে ॥ 
ওপাব হইতে বাজাঁও বাশী, এপাব হইতে শুনি। 
আব অতাগিয| নারী হাম হে সীতাব নাহি।জানি। 
যে ঝাডের বাশেব বীশী, সে ঝাড়ের লাগি পাঁও। 

জড়ে-মূলে উপাঁডিযা যমুনায় ভাসাও ॥ 

টাদ কাজি বলে বাশী শুনে ঝুবে মরি 

ভীমু না ভীমু না আমিঃ না দেখিলে হরি ॥ 

এই শ্রেণীর বৈষঃব-কবিতাঁগুলি অধ্যাত্স রাজ্যের_ এগুলি অতীন্দিয় 

ভাবের দেযোঁতক। ক্রদাগত লীমার বন্ধন অতিক্রম করিষ। অসীমের 

সহিত মিলিত হ্ইবাঁয় ব্যাকুল প্রার্থনায় পরিপূর্ণ এই কবিতাগুলি। 
এখানে বৈষ্ণবদের সাঁধন-পদ্ধতি সম্বন্ধে ছুই একটি কথ! আসিয়! পড়ে ॥ 

বৈষধব-পদাবনদীতে এক খ্বর্গীয় উপাদান আছে। উহা! মানবীঘ প্রেমর্গীতি 

গাহিতে গীহিতে যেন সহসা স্ব চড়াইয়। কি এক অজ্ঞাত ুনার 

রাগিনী ধরিয়াছে, তাহা ভক্ত ও সাধকের কর্ণে পৌছিতে সমর্থ হইয়াছে । 



বলের স্বুসলমান বৈষ্ঞব-কবি ১৭৩ 

ঈীশ্ববের প্রতি প্রেম প্রদর্শনের জন্য রাঁধার রূপক ক্রেন অবলম্বন কর! 

হুইল সে সম্বন্ধে কাঁডিনাল নিউম্যানেব মতটি উল্লেখযোগ্য । 
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অর্থাৎ, “যদি তোমাব আত্ম। উচ্চ ধর্মরাজ্যেত পবিভ্রতায় প্রবেশ 
করিতে অভিলাষী হয তবে তাহাকে রমণীবেশে যাইতে হইবে। মন্ুপ্ত- 
সমাজে তোমার যতই পুক্রকারের গর্ব থাকুক না কেন, এস্থলে আত্মার 
রমণী সাজ! ভিন্ন গত্যন্তর নাই ।* পাশ্চাত্য সাহিতো অন্তত্রও পাওয়া 
যায়-_-11289 199501£ 0)9 10209 [1 1] 60109 10. 00017809৮01 
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হে গ্রীভু আমাকে তোমার বধূ-র্ূপে বরণ কর, আমি তোমার 

আলিঙ্গন লাত করিতে না পারা প্বস্ত কিছুমাত্র সন্তোষ লাভ 

করিব না) 

বৈষ্ণব দাঁধকদের এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি মুসলমান বৈষ্ণব কবিদেরও 

হইয়াছিল। কবি ধেখানে বলিতেছেন -_ 

ওপাব হইতে বাজাও বাঁশী, এপার হইতে শুনি । 

অভাগিয়! নারী হাম হে সাতার নাহি জানি ॥ 
এ বাঁশীর বাগিণী ইহজগতের নহে । এ্ররাগিণী এমন এক জগৎ 

হইতে আহ্বান আনিয়। দিয়াছে যেখানে এই রক্ত মাংদের শরীর লইয়! 
প্রবেশ লাত করা যায় না। সেই পরমানন্দময় বংশীবাঁ৭কের সহিভ দেহের 
মিলন হইবে না। কিন্তু, বাশীর স্থুর রাধার কানে আলিয়! পৌছিয়াছে। 
তাহার সহিত সেই পরমান্ন্ময়ের মনের মিলন বা ভাবসঙ্থিলন হইয়া! 
গিয়াছে । 



১৭৪ সাহিত্য-পবিক্রমা 

আধ্যাত্মিকর্তার কথ! ছাড়িযা দিলেও এই শ্রেণীব পদের আর একটি 
দিক আছে, তাঁছা কবিত্বের দিক । এই শ্রেণীর কবিতাঁগুলিকে প্রবহ-, 

মার্ধ নদীর সহিত তুলনা! দেওর! চলে । নদী কলকল করিয়া বহিয়! 
চলে। তাহাব ছুই পার্থে তৃণপুষ্প, ফল-ফুল-পরিরৃত নয়নমুঞ্কর সুন্দর 

বনরাজিঃ নগর, গ্রাম থাকে । কিন্ত যখন সে সাগরের বুকে লীন হইয়া 

ঘায তখন উহা অসীম এবং অনস্ত-বিস্তৃত হইয। পডে। উহার আর কোনও 

সীম! নির্দেশ করা চলে না। বৈষ্ণব কবিতাও সেইরূপ। জাগতিক 

নরনারীর প্রেমগীতি গাহিতে গাঁছিতে বৈষ্ঞব কবিতা এমন এক স্তরে গিকবা 

পৌছায় যেখানে এ্রহিক প্রেমের উন্মত্ত কাকলি থামিয়] যাঁয়। ভগবৎ- 

প্রেমেব লীল।-বর্ণনায কবি মুখর হুইপ উঠেন । মুপলমান বৈষ্ণব কবিগণও 
সেই ভগব্ৎপ্রেমের লীলাবর্ণনার যেদপ কৃতিত্বের পরিচয দিয়াছেন 

তাহা অনবগ্ধ । ঘে বিশিষ্টতাব জন্য বৈষ্তব কবিতাঁব সৌন্দর্ধঃ তাহ! 
এই সকল মুসলমান কবিগণের পদেও বত'মান। তাহাদের কবিতাও 

নানাবিধ পাধিব সৌন্দর্যের পথ বাহিয়া। চলিম্না শেষে খরম্তা নদীর 

ম্কাষ উহ! আমাদিগকে অসীমেব সন্ধান দ্যা অসীমের বুকে লইয়া গিয়া 
লৌছাইযা দেয়। 

পবচৈতন্য যুগে বহু পদ রচনা হইগ্লাছিল « বিভিন্ন কবির পদাবলী 

ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হুইয়া থাঁকাঁব জন্য কাব্যরসিক ও তক্রদিগের বিশেষ 
'অন্থুবিধা হইত । সেইজন্য পর পর অনেকগুলি বৈষ্ণব কবিদের পদসস্কলণ 

হইয্াছিল। বেঞ্চবদাস-সন্বলিত ( অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ ) ণপদ-কল্প- 

তরূগ্তে সৈয়দ মতুজা, নণীর মামুদের পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহ! হইতে 
প্রমাণ হধ শে, বৈষ্তব-সমাজে মুগলমান কবিগণের পদাবলী খুবই সমাদৃত 
ইইয়াছিল। 



বঙ্গেব মুসলমান বৈষণব-কবি ১৭৫ 

ব্গদেশে গীতিকবিতাই উৎষ্ট কবিতা। আঁধুনিক যুগের গ্রারনতে 
*অবস্ট মাইকেল মধুসুদন তাহার “মেঘনাদবধ” কাবোর তিতর দিয়া আমা- 
দিগকে ভেরী-নিনাদ শুনাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্ত, তাহার কাব্যে সন্ত 
উৎকৃষ্ট অংশেই অতি প্রাচীন যুগ হইতে আধুনিক কাল পধ্যস্ত গীতি- 
কবিতাব স্থবটি বঙ্গসাহিত্যে অব্যাহত ভাবে বহিয়া চলিয়া আসিতেছে। 

গীতি-কবিতাব মধুব বেণুবীণানিক্কণ ধ্বনিত হইপ্লাছে। মধ্যযুগের হিন্দু 
এবং মুসলমান এই উতয় সম্প্রদাষের ৈষ্ব কুবিগণ মিলিয়া এই গীতি- 

কবিতাঁর মুদ্ধ উপাদানটিকে লালন কবিযাঁছিলেন। ম্ধ্যধুগের মুললমাঁন 
বৈষ্ব-কবিগণ তাহাদের কাব্যবীণাঁধ যে মধুর ধ্বনি বঙ্কৃত করিয়াছিলেন 
তাহাব অন্ববণন আজও বাঙ্গাপী পাঠকবর্গকে মুগ্ধ করিতেছে । তাহারা 

বাঙ্গাল! কাব্য-সাহিতোব পৌষ্টব-সাঁধন কবিবার জন্য ঘে চেষ্টা করিয়া 
ছিলেন, সেজন্য বঙ্গসাহিত্য চিবদিন তাহাদের প্রতি ক্ুতজ্ঞ থাঁকিবে, 
সন্দেহ লাই। 

সম্মান 
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